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Geachte fractie,  

 

Contact  Social Media Overige gegevens 

 www.hollandskroon.nl   facebook.com/hollandskroon  BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785  

 T 088 – 321 50 00   @hollandskroon   BIC: BNGHNL2G 

 

Op 20 februari 2021 heeft u politieke vragen (nummer PV-2107) gesteld over de datacenters. In deze brief 

beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen. 

 

Voordat we op de beantwoording van de door u gestelde vragen ingaan geven we ter inleiding cursief de 

door u gegeven inleiding weer:  

 

In een artikel in het Noord-Hollands Dagblad van zaterdag 13 februari, handelend over de datacenters 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 meerdere plaatsen controles uitvoeren 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 werkzaamheden te kunnen 

uitvoeren. 

 

Reactie 

1. Is het college hiervan op de hoogte en wordt u daar ook bij betrokken?  
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 Reactie: 

Wij zijn hiervan op de hoogte en wij zijn betrokken. Het beschreven incident berust op een 

misverstand bij de beveiliging. Het incident is intern besproken bij de beveiliging om dit te 

voorkomen. Formeel heeft de gemeente daar geen rol in, maar we hebben het wel besproken 

met Microsoft, en zijn dus zoals u al aangeeft ook in gesprek met het Hoogheemraadschap.  

 

 

In ons gesprek met het Hoogheemraadschap kwam naar voren dat in de verstrekte omgevingsvergunning 

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. 

 

Reactie 

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

  

 Reactie: 

De bevoegdheden, van het Hoogheemraadschap, om de controles uit te voeren zijn geregeld in 

de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente mag enkel voorschriften opnemen in de 

vergunning die betrekken hebben op de uitvoering van de vergunde activiteiten en niet op het 

toezicht houden van een ander bevoegd bestuursorgaan.  

 

3. Is het college bereidt om bij volgende aanvragen voor vestiging van datacenters in de           

omgevingsvergunning een protocol op te nemen waarin geregeld wordt op welke wijze het 

Hoogheemraadschap ongehinderd zijn controlerende taken kan uitvoeren?   

  

 Reactie: 

Dit is niet mogelijk, zie antwoord hierboven.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

W. Eppinga  A. van Dam 

Secretaris                burgemeester 

 

 

 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 

 


