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Vragen  datacenters 
 

De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld naar vaanleiding van het bericht in het NHD dat een 
medewerker van het Hoogheemraadschap door Microsoft van het terrein verwijderd swerd tijdens 
het uitvoeren nvan zijn controlerende werkzaamheden. 
 
 
Geachte leden van het college, 
 
In een artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 13 februari, handelend over de datacen-
ters in Hollands Kroon, lezen wij: 

Als een medewerker van het Hoogheemraadschap een haperend gemaal controleert en foto’s wil 
maken, krijgt hij bewakers op zijn dak. Hem wordt verzekerd dat hij een fikse boete tegemoet ziet. 
Verbouwereerd druipt hij af. 

 

Wij hebben navraag gedaan bij het Hoogheemraadschap dat dit incident heeft bevestigd. Het 
heeft plaats gevonden bij Microsoft. Deze medewerker wilde op meerder plaatsen controles uit-
voeren op het koelcircuit. Het Hoogheemraadschap is inmiddels in gesprek met Microsoft om een 
protocol op te stellen waarin geregeld wordt dat medewerkers toegang verkrijgen om hun werk-
zaamheden te kunnen uitvoeren. 

    1. Bent u hiervan op de hoogte en wordt u daar ook bij betrokken? 

In ons gesprek met het Hoogheemraadschap kwam naar voren dat in de verstrekte omgevings-
vergunning niets geregeld is over de wijze waarop het Hoogheemraadschap in staat gesteld moet 
worden zijn controlerende taak of er conform de vergunningen gewerkt wordt uit te voeren. Dit 
bevreemdt ons. 

    2. Wat is de reden waarom dit niet is opgenomen in de verstrekte omgevingsvergunning? 

    3. Bent u bereid om bij volgende aanvragen voor vestiging van datacenters in de omgevings-  
          vergunning een protocol op te nemen waarin geregeld wordt op welke wijze het Hoog
          heemraadschap ongehinderd zijn controlerende taken kan uitvoeren?   

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk van Gameren 

15, 16, 17 maart Tweede Kamer verkiezingen 2021 
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In de meest digitale gemeente van ons land ging het donderdag 18 februari weer mis. Doordat de 
livestream niet werkte duurde het een half uur voordat de raadsvergadering kon worden gepend. 
Even over half negenwas het weer mogelijk om de raadsvergadering publiekelijk te volgen. Er 
stonden slechts twee punten op de agenda van het beeldvormend onderdeel. In de besluitvor-
ming veel kadernota’s van diverse regionale regelingen en instellingen die allemaal raadsbreed 
en zonder discussie werden aangenomen.  

UIT  DE  FRACTIE 

Budgetplafond 2021 Jeugdzorg en Wmo 
In het raadsvoorstel werd een geringe verho-
ging van budgetplafond gevraagd van bijna     
€ 2000,-. Een amendement van de coalitie en 
D66 wees dit af en wilde vasthouden aan het 
eerder begrote bedrag. Reden voor ons om te-
gen dit amendement te stemmen, evenals GL. 
Heikel punt in het raadsvoorstel was dat het 
college in de Wmo een herindicatie op de huis-
houdelijke hulp wil doorvoeren. Naar eigen 
zeggen om een beter inzicht te krijgen in de 
verleende hulp om er efficiënter mee om te 
kunnen gaan. Een eufemisme want in het voor-
stel staat nadrukkelijk dat stijgende kosten om 
bezinning vragen. Onze conclusie is dan ook 
dat herindicatie de opmaat is voor bezuinigin-
gen in de Wmo. Onaanvaardbaar. Ook GL 
stemde tegen.  
Bij de stemming over het amendement vroeg 
onze fractievoorzitter hoofdelijke stemming het-
geen hem niet in dank werd afgenomen door 
Reginald Visser (CDA) die het zinloos vond 
omdat de uitslag toch al vast stond en Henk 
verweet de vergadering onnodig tien minuten 
langer te laten duren. Visser kreeg bijval van 
fractiegenoot Sjaak Vriend en Henk-Jan Wittink 
(OKH).  Daarbij voorbij gaand aan het recht dat 
iedere raadslid heeft om een hoofdelijke stem-
ming aan te vragen. 
 

Compensatie en her-
stelfonds COVID-19 
Het voorstel is om een 
compensatie en her-
stelfonds ter grootte 
van  € 487.743 in te 
stellen als uitwerking 
van de op 5 november 
2020 aangenomen 
motie die daartoe op-
riep. Het steunfonds is 
bedoeld om maat-
schappelijke organisa-
ties  tegemoet te tre-
den in deze coronacrisis.   
Het voorstel werd raadsbreed aangenomen. 
 
Aanpassen omgevingsvisie Hollands Kroon 
De omgevingsvisie moest worden aangepast 
op het onderdeel wonen, nodig geworden door 
het aannemen van nieuwe woonvisie. Omdat 
wij deze woonvisie hebben afgewezen hebben 
we niet ingestemd met de wijziging in de omge-
vingsvisie en deze als enige fractie afgewezen. 
Daarbij als stemverklaring wederom gebruikt 
dat LADA het percentage te bouwen sociale 
huurwoningen van 25% een veel te magere 
ambitie vindt en niet vindt spreken van een am-
bitie de problemen op de woningmarkt in deze 
sector aan te pakken. 

 

BLASE:  ‘HET  LOOPT  SPAAK  IN  ONZE  POLDER’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De samenleving is de traditionele politieke instituties voorbij gesneld. Opstand is het gevolg, aldus 
Code Oranjedenker Bert Blase. De nieuwe democratie draait wat hem betreft om politiek van on-
derop. 
Aan de vooravond van de Kamerverkiezingen komt Blase met de publicatie van het boek 
'Opstand in de polder. Op weg naar een nieuwe democratie'. Een bondig relaas over hoe en 
waarom de vaderlandse democratie uit het slop moet worden gehaald. Want dat de ‘oude demo-
cratie’ – vooral die in Den Haag – zijn langste tijd heeft gehad, staat voor hem als een paal boven 
water.                                                                                                                                                 > 
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Belastingdienst 
‘De samenleving en de systeemwereld van po-
litieke instituties lopen mijlenver uit elkaar. De 
politiek en de ambtelijke instituties zijn niet be-
reid of in staat om met hun tijd mee te gaan. 
Kijk naar de Belastingdienst, kijk naar de mijn-
schade in Groningen. Omdat ze top-down func-
tioneren, zijn ze er voor de regels en niet voor 
het oplossen van problemen. In Heerhugo-
waard [waar Blase burgemeester is/red.] ge-
bruiken we het begrip omgekeerde toets: de 
regels staan niet centraal, maar het vraagstuk. 
Dat klinkt logisch, maar het is een revolutie.’ 
 
De ‘falende instituties’ zijn volgens de Code 
Oranjevoorman naar binnen gekeerd en tech-
nocratisch en proberen te behouden wat ze 
hebben, zonder te kijken naar wat de samenle-
ving nodig heeft. Blase: ‘Kamerlid Pieter Omt-
zigt, tweede op de lijst van het CDA, had het 
vorige week in het debat over de val van het 
kabinet en de Toeslagenaffaire bij het rechte 
eind: er is iets fundamenteels mis in dit land. 
En Omtzigt is nog maar het begin.’ Blase pakt 
zijn mobiele telefoon en citeert het CDA-
Kamerlid: “Onze kliek in Den Haag kijkt meer 
naar de partijvoorzitter dan naar de kiezer. De 
kiezer staat alleen centraal in de verkiezings-
campagne. En dat zullen we moeten verande-
ren.” Het had het voorwoord van mijn boek 
kunnen zijn.’ 
 
Vermolmde politiek 
Nederland komt in opstand tegen de 
‘vermolmde’ politiek en de instituties die de tijd-
geest niet willen aanvoelen, merkt Blase. 
‘Geen opstand met rieken en knuppels, maar 
een fluwelen revolutie met hervormingen in de 
polder.’ De voorzitter van Code Oranje: ‘Het 
loopt spaak in onze polder. Onze leefwereld is 
radicaal veranderd, maar het politieke stelsel is 
hetzelfde gebleven. Burgers hebben recht op 
een democratie die aansluit bij hun manier van 
leven, op hún maat. De politieke partijen reage-
ren met een boodschappen-democratie, die op 
hun eigen maat is toegesneden. De hele partij-
organisatie is trouwens van de vorige eeuw. 
Van de bevolking is 2 procent lid, van wie er 10 
procent actief is. Partijpolitiek is passé. Je ziet 
overal om je heen dat mensen daardoor het 
vertrouwen in de politiek en in de instituties 
verliezen. Het gebrek aan transparantie voedt 
het sentiment van wantrouwen. Voor je het 
weet ontaardt dat wantrouwen – niet stemmen, 
stemmen op protestpartijen, demonstreren, 
ontduiken van regels, we doen het zelf wel – in 
geweld. Om dat voor te zijn, moeten we naar 
een democratie 3.0.’ 

 
Beste ideeën 
Die nieuwe democratie draait wat Blase betreft 
om politiek van onderop. ‘En daarvoor hoeft 
geen wet te worden veranderd. We kunnen > 
nu de begrippen coalitie en oppositie loslaten. 
We kunnen met wisselende meerderheden 
werken. We kunnen een open kabinetsformatie 
organiseren, we kunnen de fractiediscipline 
schrappen en allerlei vormen van volksraadple-
ging en burgerbetrokkenheid inrichten.’ 
 
In Den Haag is dat (nog) vloeken in de kerk, 
maar Blase ziet dat nieuwe vormen van demo-
cratie lokaal steeds vaker uit de kast worden 
getrokken. ‘Gemeenten kiezen voor de politiek 
van de beste ideeën. Ze kiezen voor politiek 
van onderop met een burgeragenda, in plaats 
van een traditioneel politiek coalitieakkoord. 
Raadsakkoorden passen bij deze tijd. 
Een parlementsakkoord zou daar ook bij pas-
sen. Het geeft vertrouwen in plaats van wan-
trouwen in de politiek. En dat vertrouwen heb 
je nodig om bij grote vraagstukken vooruitgang 
te boeken.’ 
 
Raadsakkoord 
Bert Blases gemeente Heerhugowaard wordt 
bestuurd op basis van een raadsakkoord. ‘En 
net als in zoveel andere gemeenten werkt dat 
goed, veel beter dan een gestold coalitieak-
koord’, zegt de burgemeester. ‘Iedereen in de 
gemeenteraad kan meedoen, ook de kleine 
partijen. Versnippering is lokaal, provinciaal en 
landelijk een trend. Wat doet de oude politiek? 
Die vindt het problematisch en roept dat ver-
snippering besturen onmogelijk maakt. Het is 
alleen onbestuurbaar als je in oude formules 
blijft denken. Versnippering is een zegen als je 
er op een nieuwe manier naar kijkt.’ 
 
‘Opstand in de polder. Op weg naar een nieu-
we democratie’ is op 4 februari uitgegeven 
door Binnenlands Bestuur. Prijs: 14,95 

                                                                        
          www.binnelandsbestuur.nl 

 (openbare ) fractievergadering 
 

maandag 15 maart 
aanvang 20.00 uur   

 
Onder voorbehoud, afhankelijk van 
de dan geldende coronamaatrege-
len. Locatie wordt nader bepaald. 

 


