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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 10 maart 2021 heeft u politieke vragen (nummer PV-2110) gesteld over Restwarmte 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:  

 

Uit de op 6 maart in het Noordhollands Dagblad gepubliceerde e-mail wisseling wordt wethouder 
Meskers er op gewezen dat de restwarmte van de datacenters de lucht in wordt geblazen en er 
geen bestemming aan gegeven kan worden.   
 
Tijdens de beeldvormende vergadering over de restwarmte van datacenters werd in de 
presentatie van de heer Stijn Grove (Managing Director Dutch Datacenter Associaton) aandacht 
besteed dat er in Groningen onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de restwarmte uit de 
datacenters in de Eemshaven naar de stad Groningen te vervoeren om gebruikt te worden voor 
stadsverwarming. 

 

 

Reactie 

1. Waarom is er in Hollands Kroon geen onderzoek gedaan om inzicht te krijgen over wat 

de mogelijkheden en voorwaarden zijn om de restwarmte nuttig te gebruiken voordat de 

raad de voorstellen voorgelegd kreeg om tot besluitvorming over de datacenters over te 

gaan? 

 

Reactie: 

http://www.hollandskroon.nl/
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Bij het interpellatiedebat op 18 maart is door het college uitgebreid ingegaan op dit 

onderwerp. Het gebruik van restwarmte is vanaf het eerste initiatief voor de bouw van 

een datacenter in Wieringermeer als kansrijk en waardevol gezien door alle partijen. In 

de loop van de jaren blijkt het lastiger dan verwacht om concrete resultaten te boeken. 

De temperatuur van de restwarmte is relatief laag en de afstand tot de bebouwde 

omgeving groot. Voor de glastuinbouw is het gebruik kansrijker, maar daar speelt mee 

dat het hergebruik financieel (nog) niet rendabel is. Het hergebruik van restwarmte is 

onder andere om bovenstaande redenen, zoals toegelicht tijdens het interpellatiedebat, 

nooit een harde vestigingseis geweest voor de datacenters. Technisch en financieel zijn 

er obstakels, maar wij zijn nog steeds in gesprek met de bedrijven, de provincie, het 

ontwikkelingsbedrijf en de ECW om de energiesystemen op Agriport (waaronder het 

gebruik van restwarmte) te verduurzamen. Uiteraard nemen we kennis en ervaring uit 

andere regio’s of landen daarin mee. 

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Th.J. Meskers 

wethouder Economische zaken 

 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 


