
Aan:  de leden van de raad van de gemeente Koggenland  
Datum:  20 februari 2023 
Betreft:  convenant aanleg 380 kV transportleiding Diemen-Kop NH 
 
Geacht gemeenteraadslid,  
 
bij deze stel ik u op de hoogte van ons verzoek per brief aan de Vaste Commissie voor Economische 
Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer (zie Bijlage) om het convenant dat de minister van Klimaat 
en Energie op 1 februari 2023 samen met de gedeputeerde voor Energie van Noord-Holland, de COO 
en de directeur West-Nederland van TenneT heeft getekend, in te - laten - trekken.  
Deze commissie bespreekt op 9 maart 2023 de toekomstige energie-infrastructuur in haar dan 
geplande vergadering.    
 
Reden van dit verzoek is dat er door deze ondertekening volledig voorbij gegaan is aan lopende 
procedures voor de uitbreiding van de energie-infrastructuur in Noord-Holland (Noord), zoals de 
concept-energievisie NH-Noord en het provinciale Meerjaren Investeringsprogramma van de 
provincie Noord-Holland, waar wij sinds kort actief bij betrokken zijn.  
Daarbij ontbreekt in zowel het rapport 'Verkenning ten behoeve van nut en noodzaak van een  
380 kV verbinding naar de Kop van NH van Arcadis van mei 2022, als in het Investeringsplan van 
TenneT van oktober 2022 een expliciet voorstel tot aanleg van een 380 KV-transportleiding.  
 
Tot slot merken wij op dat zowel in genoemde concept-energievsie van de provincie, als in 
genoemde 'Verkenning' en in het Investeringsplan van TenneT er nog steeds uitgegaan wordt van 
inmiddels reeds lang achterhaalde cijfers over de benodigde elektriciteitsaanvoer voor datacenters 
op Agriport in Hollands Kroon van 1165 MegaWatt.  
 
Dat cijfer is gebaseerd op gewenste groei van het aantal datacenters aldaar tot 7 stuks, met een 
eindomvang van 235 ha rond 2025. Er staan momenteel echter al enkele jaren slechts 2 datacenters, 
met een oppervlakte van in 54 ha en een opgesteld vermogen van 325 MegaWatt en er lopen 
procedures voor nog maximaal 2 datacenters van bij elkaar 60 ha.    
 
Wij begrijpen dan ook op geen enkele wijze waarom genoemd convenant opeens door slechts 3 
partijen uit het uitgebreide overleg over de toekomstige energie-infrastructuur opeens afgesloten 
diende te worden, zonder daar betrokken partijen, zoals ook de gemeenteraden in Noord-Holland, 
bij te betrekken of over te informeren.  
 
De commissie Ruimte, Wonen en Klimaat van de provincie Noord-Holland heeft inmiddels kennis 
genomen van het afsluiten van het convenant.   
 
Met vriendelijke groeten,  
J.G. Meijles  
Voorzitter Stichting Red de Wieringermeer   
  



     Hollands Kroon, 9 februari 2023 
 
Aan de Vaste Kamercommissie voor EZK  
 
Betreft: convenant aanleg 380 kV-hoogspanningsleiding naar Kop van Noord-Holland  
Geachte leden van de commissie EZK, 
 
Door middel van deze open brief richten wij ons, als betrokken burgers van Stichting Red de 
Wieringermeer, 1)  tot u om onze grote verontrusting uit te spreken over het op 6 februari door de 
minister van Klimaat en Energie, de gedeputeerde voor Energie van Noord-Holland en de COO en de 
directeur West Nederland van TenneT ondertekende convenant voor de aanleg van een 
bovengrondse 380 kV-transportleiding van Diemen naar Middenmeer, dwars door het zeer 
waardevolle, internationaal gewaardeerde open cultuurlandschap van Noord-Holland.  
 
Wij zijn verontrust omdat dit convenant lopend overleg over mogelijke uitbreiding van energienetten 
in onze provincie volledig doorkruist; er in lopende overleggen geen enkele voorstel tot aanleg van 
een 380KV-net naar de Kop van Noord-Holland voorkomt;  het besluit tot aanleg van de 380 KV-
transportleiding gebaseerd is op gegevens over een te verwachten ontwikkeling van datacenters in 
Hollands Kroon uit 2020, die inmiddels grotendeels achterhaald is. Tot slot voldoet dit eenzijdig 
economische besluit op geen enkele wijze aan de integrale benadering, zoals die door de minister 
van Klimaat en Energie bij de opdrachtverlening voor onderzoek van de energie-infrastructuur aan 
alle partijen, dus ook aan zich zelf,  is meegegeven, noch aan de door de minister voorgeschreven 
transparantie in de Governance tussen alle overheden over de aanpassing van de energie-
infrastructuur in ons land.   
Over mogelijke uitbreiding van de energienetten in onze provincie lopen er verschillende overleggen, 
zoals voor het opstellen van een energievisie Noord-Holland Noord en een provinciaal Meerjaren 
Investeringsprogramma Energie en Klimaat (pMIEK). Volgens informatie van de projectleider van het 
pMIEK zal daarin géén voorstel voor de aanleg van een 380 kV-transportleiding voorkomen, omdat 
dit plan alleen gaat over transportleidingen van 150 kV of minder.                                                   
Daarnaast zouden er voorstellen voor aanleg van een 380 kV transportleiding kunnen worden gedaan 
op basis van investeringsplannen van TenneT.  In het recente Investeringsplan van TenneT, van 
oktober 2022 hebben we daar echter geen voorstel voor  aangetroffen. Daarmee constateren we dat 
er in drie formele plannen géén voorstel voor een 380 KV-transportleiding is opgenomen.    
Alleen in de “Verkenning van nut en noodzaak van een 380 kV-transportleiding naar de Kop van 
Noord-Holland” van Arcadis, van mei 2022, wordt (op bladzij 19) aangegeven dat er in de toekomst 
“door toenemende belastingvraag door bestaande datacenters (bij herstructurering van de twee 
bestaande datacenters ná 2029, RdWm) en de komst van nieuwe datacenters er naar verwachting 
nieuwe knelpunten in het hoogspanningnet ontstaan.” (..). “Dit is op te lossen door een 
capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningnetwerk” aldus Arcadis.  
______________ 

1) Stichting Red de Wieringermeer stelt zich ten doel bescherming van het historisch waardevolle open 
agrarisch cultuurlandschap in de Wieringermeer.  



Daarbij wordt niet aangegeven of daarvoor een 380 kV-transportleiding noodzakelijk is, of er met 
uitbreiding van het 150 kV-netwerk kan worden volstaan.  
Aangezien er in genoemd Investeringsplan van Tennet alleen sprake is van uitbreiding van het aantal 
150 kV-nettten en stations in de Kop van Noord-Holland, concluderen wij dat de noodzaak van de 
aanleg van een 380 kV-leiding door TenneT in haar recente investeringsplan niet wordt 
onderschreven.  
Wij begrijpen daarom op geen enkele wijze, waarom de leiding van TenneT, nu opeens wel de 
noodzaak voelt om, buiten alle bestaande overlegkaders en afspraken om en zonder dat een 
dergelijk voorstel in zelfs hun eigen recente plan is opgenomen, de aanleg van een 380 KV 
transportleiding naar de Kop van Noord-Holland met de minister en de gedeputeerde van Noord-
Holland overeen te moeten komen.  
We vinden dit een twijfelachtige gang van zaken, die ook op geen enkele wijze strookt met de 
Governance, die de verschillende overheden in de zomer van 2022 met elkaar zijn overeengekomen. 
Daarin spreken alle overheden van het rijk tot en met de gemeenten uit, dat zij ordentelijk met 
elkaar zullen overleggen en ook bij onderlinge meningsverschillen transparant zullen blijven 
opereren.  
Van ordentelijk overleg met gemeenten of transparantie naar de burger over het besluit tot aanleg 
van de 380 kV-leiding door afsluiten van genoemd convenant is volgens ons dan ook op geen enkele 
wijze sprake.     
     
Bovendien blijkt uit informatie in genoemde Verkenning van Arcadis en uit eerdere informatie uit de 
RES NH-Noord, dat de datacenters in Hollands Kroon veruit de belangrijkste oorzaak van - te 
verwachten - toename van de vraag naar elektriciteit in Noord-Holland Noord vormen.  
Nadere beschouwing van de meest recente cijfers over die ontwikkeling is dan ook opportuun. Uit 
nader analyse daarvan (zie Bijlage 1) blijkt, dat de gedachte uitbreiding van datacenters met 170 ha 
in de gemeente Hollands Kroon in 2020, inmiddels is teruggebracht tot maximaal 60 ha, voor twee 
hyperscale datacenters van Microsoft en/of Google.   
We vragen u dan ook om uw invloed aan te wenden om het besluit in het op 6 februari 
ondertekende convenant voor de aanleg van een bovengrondse 380 kV-verbinding naar de Kop van 
Noord-Holland terug te draaien, omdat dit alle lopende overleggen daarover doorkruist, voorstellen 
daarvoor niet voorkomen in tot nu ontwikkelde plannen en uit recente informatie blijkt dat de aanleg 
van een 380 kV-verbinding naar de Kop van Noord-Holland niet noodzakelijk is.    
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de stichting Red de Wieringermeer, 
 
J.G. Meijles, voorzitter 
 
(Contactgegevens bekend bij griffie) 

  



Bijlage 1.  
 
Ontwikkeling aantal en oppervlakte nieuwe datacenters in Hollands Kroon 
Voor twee beoogde vestigingen van nieuwe datacenters (Cyber 1 en Luna) met een gezamenlijke 
omvang van 60 ha blijken er tot nu toe geen concrete plannen te zijn ingediend bij de gemeente 
Hollands Kroon. Het nieuwe college van B&W heeft aangegeven dat zij deze verder ook niet zal 
honoreren, omdat daarvoor het bestemmingsplan zou moeten worden gewijzigd, wat zij voor 
nieuwe datacenters niet langer van plan is. (Bron: Coalitieakkoord 2022- 2027 OHK, SHK, GL, PvdA en 
D66, juli 2022).  
Daarnaast heeft Google in het voorjaar van 2021 aangegeven dat zij haar plan voor een tweede 
vestiging van ruim 50 ha gestaakt heeft, omdat zij prioriteit legt bij ontwikkeling van datacenters in 
en rond Eemshaven in Groningen. Dit betekent dat er voorlopig geen 110 ha nieuwe datacenters bij 
zullen komen.  
Er resteren nog slechts twee plannen, beide van Microsoft, voor de vestiging van ruim 10 en van ca 
50 ha. Voor dit laatste plan is weliswaar een bestemmingplan door de gemeenteraad vastgesteld, 
maar daar loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State over, omdat er geen - wettelijk wél 
verplichte - MER voor is uitgevoerd. Realisering van dit datacenter van 50 ha is dan ook allerminste 
zeker.  
Dit betekent dat de in de “Verkenning etc.” verwachtte forse groei van datacenters met 170 ha en 
daarmee gepaard gaande forse toename van de belasting van het elektriciteitsnet voor slechts 10 ha 
zeker lijkt. Daarmee ontvalt een groot deel van de noodzaak van forse uitbreiding van het 
elektriciteitsnetwerk in of naar de Kop van Noord-Holland, zoals verwacht in de “Verkenning”.              
Dit betekent dat van de door het toenmalige college van B&W van Hollands Kroon in november 2020 
beoogde 170 ha uitbreiding van datacenters, er 110 ha voorlopig zeker en mogelijk zelfs 160 ha niet 
gerealiseerd zal worden.  
  
 


