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Geachte leden van de gemeenteraad Zeewolde, 

 

U heeft een belangrijk besluit te nemen. Een besluit met grote gevolgen voor Zeewolde én voor de 

gehele Flevopolder en zelfs voor heel Nederland. Wij doen hierbij een dringende oproep en vragen u 

dit mee te nemen bij uw besluit.  

 

Natuurmonumenten is van mening dat de komst van een groot datacentrum van deze enorme 

omvang en in deze vorm in Flevoland ongewenst is. In het huidige voorstel is er een negatief 

maatschappelijk effect voor natuur en voor landschap, voor de waterkwaliteit en waterverbruik, 

voor de beschikbaarheid van energie en voor de uitstoot van CO2. Wij zouden graag zien dat de 

ruimtelijke afweging voor de locatie van het datacentrum opnieuw wordt gedaan. De ruimtelijke 

impact op landschap én op het energiesysteem is zo groot, dat dit een landelijke afweging vraagt. 

Wij roepen u op te besluiten om géén standpunt in te nemen en deze afweging terug te leggen bij 

de landelijke overheid.  

 

Echter van u wordt nu toch gevraagd om het ontwerpbestemmingsplan, de planMER en de nota van 

beantwoording te beoordelen. Wij zien bij het huidige plan voornamelijk maatschappelijke schade. 

Wij vragen u dit om te buigen naar ruime maatschappelijke meerwaarde. De gemeenteraad kan als 

enige hiervoor de randvoorwaarden te stellen.  

 

Naast de meerwaarde voor economie, vragen wij om 4x meerwaarde voor de maatschappij:  

 

- Meerwaarde voor de natuur. Ontwikkel een plan dat een duidelijke positieve impuls geeft aan 

de natuur. Het huidige plan voorkomt slechts negatieve effecten op soorten. Een meerwaarde 

voor de natuur is goed mogelijk op deze locatie door onder meer een robuuste ecologische 

verbindingszone te realiseren tussen Harderbroek en Horsterwold en langs de Knardijk.  

  



 

- Meerwaarde voor het landschap. De impact van het datacentrum is lokaal groot, doordat het 

zichtbaar is in de wijde omgeving. En de landschappelijke impact is nog veel groter, doordat er 

heel veel duurzame energie nodig is om het datacentrum te laten draaien. Dit betekent een 

grote impact op het landschap. Deze impact is niet alleen lokaal, maar ook regionaal. Creëer 

meerwaarde door een regionaal landschapsplan te ontwikkelen, die zorgt voor een goede 

inpassing en versterking van de landschapskwaliteiten in de wijde omgeving. 

 

- Meerwaarde voor water. Het datacentrum heeft voor koeling water nodig en loost dat 

koelwater weer. Met name in droge periodes is water schaars. Ook heeft de kwaliteit en 

temperatuur van het water een negatieve effect op de natuur. Zorg dat hier een duurzame 

oplossing voor is met ook winst voor de lokale omgeving en de natuur. 

 

- Meerwaarde voor klimaat. Het datacentrum wekt slechts een zeer beperkt deel van de eigen 

duurzame energie op. Dat betekent dat fossiele brandstoffen nodig zijn om te voorzien in de 

energiebehoefte, met een negatieve impact op het klimaat. Zelfs over het nuttig toepassen van 

de overtollige warmte, zijn geen harde afspraken en is veel onzeker. Als toepassen van de 

warmte niet mogelijk is op deze locatie, is de locatie ongeschikt. Er dient tenminste een volledig 

duurzame energievoorziening te komen, met optimale teruglevering van warmte zodat ook 

industrie en huishoudens hiervan profiteren. 

 

 

Wij begrijpen dat het garanderen van 4x meerwaarde niet eenvoudig is en aanpassing van de 

plannen vraagt. Dat kost tijd. Betere plannen zijn echter noodzakelijk om geen besluiten te nemen 

die negatief zijn voor natuur, landschap, water en klimaat.  

 

Uiteraard is Natuurmonumenten graag bereid om mee te denken bij het vervolg. U kunt daarvoor 

contact opnemen met Claudia van Holsteijn, c.vanholsteijn@natuurmonumenten.nl en 06-12987823. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Philip Makkink 

Gebiedsmanager Flevoland - Natuurmonumenten 

 

 

 

 

 


