
Voorzitter, 

In aansluiting op de voorgaande sprekers het volgende. 

Wat heeft het college ertoe gebracht om positief te reageren op de plannen 
van META, om in Zeewolde een hyperscale datacenter te bouwen. Zijn er toen 
geen bellen gaan rinkelen over de uitvoerbaarheid, energieverbruik, en de 
enormiteit van het project? Zijn er toen geen gedachten bovengekomen over 
hoe de inwoners van Zeewolde op dit plan zouden kunnen reageren of was er 
alleen maar euforie over het feit dat een mondiale gigant in de 
computerwereld aan de deuren van Zeewolde klopte met grootse plannen.  

Voorzitter, nu kan er worden tegengeworpen dat de raad in 2019 gematigd 
positief op de plannen reageerde. Maar voorzitter, de fractie van Leefbaar 
Zeewolde had in 2019 geen duidelijk beeld wat er boven haar hoofd hing, 
slechts beperkte informatie en stukken waarover wij als raad en als fractie 
geen oordeel (positief of negatief) konden vormen. Daar kwam pas 2 weken 
geleden verandering in met het inzien van de anterieure overeenkomst. A 
point of no return, vastgelegd en ondertekend.  

Voorzitter, nog het volgende… 

Laten we onze ogen niet sluiten voor de grote energieopgave die Nederland 
wacht. Nederland staat al onderaan in de EU lijst voor duurzame energie. We 
spreken lokale, regionale en landelijke energie strategieën af maar in de 
tussentijd faciliteert  Zeewolde een hyperscale datacenter met 
dienovereenkomstige hyperscale stroomafname, dat grote vraagtekens 
oproept over de duurzaamheid van de stroom. Leefbaar Zeewolde vindt dit 
niet te rijmen met de afspraken die in de energie-strategieën zijn vastgelegd. 

Kortom voorzitter, dit datacenter legt op deze schaal een ongelijk groot beslag 
op duurzame energie in verhouding tot de meerwaarde op economisch en 
maatschappelijk gebied. Wat Leefbaar Zeewolde betreft een ongewenste 
ontwikkeling! Meta had aangesproken moeten worden op het feit dat 
Nederland hoog inzet op duurzaamheid, het aanleggen van een paar 
zonnevelden biedt geen oplossing, daar is veel en veel meer voor nodig!  

Tot zover! 


