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Uitslag enquête gebiedsplan Wieringermeer 
 

Voor u ligt de uitslag van de enquête over het gebiedsplan in de Wieringermeer, waar circa 450 inwoners aan 
hebben deelgenomen. De enquête dient als basis voor een advies richting de gemeente dat nog opgesteld zal 
worden door LTO Noord Hollands Kroon. 
 
Wij hopen dat dit ervoor zal zorgen dat de stem van de inwoners beter door zal klinken richting de politiek. 
 

maart 2020 
Bestuur LTO Noord Hollands Kroon 
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Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze enquête? 

• Als inwoner van het ++ gebied zou eerder beter overleg en uitleg beter zijn geweest denk ik.   

• Dat de uitbreiding er komt is wel duidelijk de manier waarop had beter gekund.  

• Hoop dat er goede regelingen voor ons komen. 

• We zitten echt niet te wachten op meer windmolens en datacenters en glastuinbouw. Laat het land zoals het 

is, want meer windmolens en datacenters en glastuinbouw hebben ook stroom nodig en dan zien we dan ook 

meer van die hoge palen komen. Ze hebben ook nog niet onderzocht naar de gezondheid klachten door 

straling van de windmolens.  

• Dus ze moeten afblijven van dit gebied.  

• Erg gestuurde vraagstelling  

• De gemeente moet eens kijken hoe het met het onderhoud van de bestaande infra is gesteld veel wegen zijn 

gewoon te slecht  

• Ja teveel ik zou graag gewoon gehoord willen worden. U kunt mij bereiken op 0643014383 want Hollands 

kroon is geen agrarische hoofdstad meer is een of andere data center stad aan het worden met lelijke 

windmolens  

• Betrek de inwoners en luister en doe wat met de vragen en opmerkingen die worden gegeven.  

• Communicatie is het sleutelwoord. De gemeente zou in moeten zetten op meer werkgelegenheid en niet 

alleen in moeten zetten voor buitenlandse werknemers 

• Prima initiatief deze enquête! 

• Ik wil dat onze mooie polder behouden blijft voor onze boeren. Voedselproductie 

• Ik vind stelling 10 krom kan daar niet het antwoord geven wat ik vind. 

• Hoogbouw datacenters van 40 meter hoog, nog meer lichtvervuiling door kassen, wegen te smal voor al het 

vrachtverkeer, overal molens, huisvesting voor de seizoensarbeiders, waterafvoer van de agriport...het is in en 

in triest voor de inwoners van deze polder, zij worden hier niet beter van. Boerengezinnen waar grote 

onduidelijkheid is en dus de bedrijfsvoering niet kunnen uitvoeren. Geen enkel contact met pachters of 

domeinen, en grote onzekerheid of het bedrijf wel kan worden opgevolgd. De arrogantie waarmee dit 

doorgedrukt wordt is ongekend. Kennelijk bepalen de grote bedrijven met een tas geld wat er gebeurt. Van de 

slogan “Hollands Kroon Agrarische hoofdstad van Nederland” blijft niets over, industrie is het en wordt nog 

erger. Hier is de polder niet voor bedoeld toen ie droog werd gelegd. De moed zakt je wel in de schoenen met 

zo’n gemeente en provincie. 

• Gemeente Hollands kroon verkoopt onze polder.  

• Naar mijn mening vind ik dat het wel een keer mooi geweest is met al dat gebouw in onze polder. 

• Er staan genoeg datacenters en windmolens, laat ons prachtige landschap nou is met rust en laat onze boeren 

rustig hun werk doen. 

• Bouw die datacenters ergens anders, gebruik het water in de noordzee desnoods als waterkoeling. 

(vinden computers leuk, en maak je greta blij mee) 

• Ik mis de snelweg middenmeer / Den helder in het verhaal niet geheel onbelangrijk. Over vroegtijdig 

informeren gesproken.  

• De slogan “Hollands Kroon agrarische hoofdstad van Nederland” is een grote trieste grap geworden. Ik 

schaam mij voor mijn eigen gemeente. 

• Door deze plannen is het voornemen om te verhuizen toegenomen...ik zie voor mijn kinderen geen fijne 

toekomst meer in dit gebied. Geld en giga bedrijven staan voorop...en de burgers...ach das een lastig 

tijdverdrijf waar zo min mogelijk rekening mee gehouden wordt. De gemeente Hollands Kroon staat niet voor 

de burgers maar wil alleen de zakken gevuld zien... 
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• Laat ze eerst het huidige Agriport gebied maar volbouwen (cultuurweg etc.) daarna kunnen ze pas gaan 

nadenken over eventuele uitbreiding, na betrouwbaar onderzoek en overleg met de inwoners.  

• Nadat er overleg en nader onderzoek met de bewoners en aangrenzende gemeenten was aangekondigd in 

2019 is dat alsnog niet gebeurd en de plannen voor agriport++ alsnog erdoor gedrukt door de gemeenteraad. 

• Misschien ook wat meer windmolens rondom Anna P. En in de rest van de provincie.  

• De gemeente zou moeten doen wat de burgers is verteld voor de laatste verkiezingen. Nu kan er bij de 

gemeente genoeg overlegd worden maar de gemeente doet wat ze zelf wil en wat de provincie wil. 

Ruggegraadloze bestuurders is het probleem in deze gemeente die de Wieringermeer als afvoerputje gebruikt. 

• Zorg dag de mening van de inwoners ook daadwerkelijk meegenomen word bij inspreek avonden en deze niet 

alleen voor de vorm organiseren! 

• Weg met die bende.  

• Liever kassen en datacentra dan windmolens de overlast van een molen is vele malen groter! 

• Er wordt geen rekening gehouden met de wegen .. om 6 uur in de ochtend staan er al files richting Agriport... 

hoe kunnen ze dan bedenken dat er nog 3000 migranten bij kunnen ????? 

• Wij zijn bang, dat door het invoeren van het gebiedsplan, met name cultuurhistorische dat er een vrijheids 

beperking ontstaan met wat we op ons eigen erf mogen doen. Bijvoorbeeld bomen kap, uitbreiding gebouwen.  

• Veel vragen gaan over een situatie met het Agri++ gebied alsof dit bespreekbaar is. Bij veel mensen is dit juist 

niet bespreekbaar en is het gevoel dat er binnen de reeds bestaande planruimte moet worden gekeken. 

Hollands kroon moet agrarische hoofdstad blijven en dat gaat niet als er grond wordt afgestaan. Verder ligt de 

focus sterk op de Wieringermeer en bij een gebiedsplan voor onze gemeente zou je toch verwachten dat dan 

ook naar de gehele gemeente wordt gekeken. Het gehele agrarische complex bestaat uit zoveel meer 

bedrijven. Wil men de economische weerbaarheid en concurrentie kracht in stand houden dan moet er niet 

worden getornd worden aan productiefactor nummer één, de grond. 

• het zou fijn zijn om grote veranderingen met de betrokken te bespreken, de wildgroei van windmolens en het 

licht overlast van de kassen zijn een doorn in het oog voor de bewoners in wieringerwerf en kreileroord, ik zou 

bijna weer terug willen naar onze oude vertrouwde gemeente. zover heb ik persoonlijk nog geen voordeel 

gehad van de super gemeente...  

• Er is geen aandacht voor de schadelijke effecten van straling vanuit de datacenters 

• Er is misgerekend met de komst van datacenters met betrekking tot de werkgelegenheid. Ik heb niet de indruk 

dat de techneuten in de Wieringermeer gaan wonen.  

• In de toekomst geen Agrarische Hoofdstad mee :-(. Adviesbureau BVR heeft ook meegeschreven aan het 

oorspronkelijke plan. Belangenverstrengeling. 

• Er wordt alleen aan geld gedacht, niet aan de inwoners van de Wieringermeer. 

• De provincie heeft mijn inziens al besloten en de gemeente hobbelt daar vrolijk achteraan. Nu er flinke 

voornemens zijn voor meer windmolens gaan ze, door veel weerstand van burgers, ineens meedoen dat de 

provincie en andere gemeentes nu aan zet zijn. Dat is redelijk hypocriet.  

• communictie tussen gemeente en bewoners is zeer slecht en bewoners worden vaak nie betrokkenbij /of 

worden niet of nauwelijks gehoord 

• Ja, mosterd na de maaltijd! 

• Deze gemeente is alleen maar druk met grote vissen te behagen ipv te zijn wat ze horen te zijn: 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.   

• Geen soc.woningen voor de kinderen. 

• Geen fatsoenlijk openbaar vervoer 

• Geen degelijke zorgvoorzieningen.  

• Raadsleden die geen benul hebben wat er in de gemeente speelt onder t volk. 

• En een burgemeester die kruipt voor t grote geld...        

• Geen agri++ !!!!!!!! 
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• Stop deze waanzin en besteed tijd, onderzoek maar vooral ook DAADKRACHT om het woningprobleem voor 

ingezetenen, jeugd en doorstromers, te bevorderen! 

• Mijn persoonlijke ervaring is dat de mening van de inwoners gewoon terzijde wordt geschoven. Uiteindelijk 

doen ze toch wat zij willen en niet de inwoners. 

• Zoals de situatie nu is is al bijna teveel voor het aantal inwoners. 100 molens en 3 datacentra en behoorlijk wat 

glastuinbouw, vele werknemers uit andere delen van Europa en Amerika, die nauwelijks integreren.......het 

levert de gemeenschap nauwelijks iets op waar we iets aan hebben. Weinig inwoners zijn erbij betrokken....er 

is geen eenwording met de samenleving, maar vooral ergernis over rode lichten, oranje nachten, 

betonkolossen etc. What in it for us? Zullen de meeste bewoners van de Wieringermeer denken. Vooralsnog 

luid het antwoord op deze vraag: NIETS 

• Juist de mensen aan de randen van Hollands kroon (Medemblik) worden geraakt door deze plannen maar 

hebben geen enkele inspraak. 

• Getuige de Ambtenaar, Lichtvervuiling, Horizonvervuiling, druk van arbeidsmigranten op de kern Medemblik, 

huisvesting schaarste door arbeidsmigranten.  

• Stoppen met bouwen op agriport genoeg is genoeg. De Leefomgeving in Medemblik is ernstig aangetast door 

de komst van polenhotel en veel huizen in West-Friesland zijn ingepikt door expats. Veel jongeren vertrekken 

uit West-friesland, vanwege de toenemende huizen tekort. 

• De woningbouw blijft volledig achter en de personeelshuisvesting is niet optimaal  

• Ze sturen bewoners weg door deze acties. Als ze die data centers ergens anders zouden plaatsen zou dat 

beter zijn . Het wijdse uitzicht zijn we al jaren kwijt. Laat het zo niks erbij ja bomen maak het bos groter en niet 

het windmolen bos!  

• Nee.  

• De restwarmte van google gaat de kassen in het wordt aangesloten op het warmtenet.  

• licht vervuiling in de nacht van kas gebied schandalig zet die kassen lekker bij het gemeente huis 

• Was het misschien wijs geweest om deze enquête een paar jaar eerder aan de inwoners van onze gemeente 

voor te leggen. Beetje mosterd na de maaltijd naar mijn mening. 

• Hollands Kroon luistert niet naar de gemeente Medemblik met het oog op de toekomst.  

• Ik hoop dat de mening van de burger ook echt wordt meegenomen....  

• Ben bang dat er alleen wordt gekeken naar de winstcijfers emn niet nasr de lerfomgeving en dd gevolgen op 

lange termijn 

• Ik vind het heel erg om te zien hoe de lelijkheid van bedrijven, kassen, datacentra en windturbines de 

Wieringermeer overnemen. Hollands Kroon legt al die lelijkheid op het bord vd bewoners van de 

Wieringermeer. De rest van de gemeente zal dit misschien wel best vinden dan staat het tenminste niet in hun 

achtertuin of uitzicht. 

• Er moet serieus naar gekeken worden of de burgers het er mee eens zijn dat hun gemeente een groot licht 

vervuilend industrie gebied wordt  

• Het gebied behoort een open gebied te blijven !!!!! 

• En hoe belangrijk is de mening van de randgemeentes, inspraak of niet? 

• Bewoners van andere gemeenten ook een oordeel laten geven. 

• Genoeg glastuinbouw de polder wordt overgenomen door seizoen arbeiders dit moet echt stoppen 

• Heel het Agri+++ moet niet doorgaan  

• Jammer dat deze enquête weinig aandacht heeft voor windmolens problematiek, voor burgers van de 

Wieringermeer. Alles is nu toegespitst op de agrariër. Denk dat het belangrijk is dat burgers en boeren samen 

strijden i.p.v. straks tegen over elkaar komen te staan. 

• Er moet ruimte blijven voor de bestaande akkerbouw en vee bedrijven 

• Voornamelijk ook de lichtvervuiling aanpakken ook bij de bestaande bedrijven 

• In medemblik kun je de lichtvervuiling zeer goed merken 
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• Nee 

• Agri++ zou er niet moeten zijn en er zouden geen extra windmolens geplaatst moeten worden. Ook zouden de 

bestaande glastuinbouw en datacentra beter omringd moeten worden met bomen ed omdat het aanzicht en de 

omgeving er nu erg door beïnvloed wordt op een negatieve manier.  

• Prima enquête  

• Het hele gebiedsplan is net zo bedacht als vroeger Afrika ingetekend is; door mensen op afstand (het 

gemeentehuis in dit geval) zonder rekening te houden met de huidige bewoners. In Afrika is daar oorlog van 

gekomen, hopelijk blijft ons dat bespaard.  

• De cultuurhistorische linten zijn de grootste flauwekul en ook dit lijkt door onwetende mensen met een liniaal 

op de kaart ingekleurd.  

• Precies dit heb ik ook vermeld op de stakeholdersbijeenkomst van 9 december en deze uitspraken zijn 

(uiteraard) niet terug te vinden in het verslag van BVR 

• Lees deze goed wethouder, en die er ook iets mee 

• Ik hoop dat we, de directe betrokkenen, gehoord worden.... 

• Stop met het verpesten/verwoesten van onze mooie Wieringermeer. 

• Ik heb het idee dat Anna Paulowna niet weet wat hier speelt in de wieringermeer. De beslissing door duwt 

zonder overleg met de bewoners, zoals recent met de containerwoningen begin Oosterterp in Wieringerwerf  

• Corrupte geldwolven die een polder Om zeep helpen waar onze grootouders van beide kanten als pioniers 

heen kwamen om de Wieringermeer op te bouwen. Onze boerderij hebben wij gekocht incl land. Onze 

kinderen weten niet eens of ze het over willen/kunnen nemen. Wij zitten door jullie in onzekerheid. Dat zaten 

we al door die mega parken en is nu nog erger geworden Jullie (gemeente, provincie, overheid) maken 

iedereen kapot!  Zijn er vragen? Gemeente verschuilt zich altijd weer achter een klimaatakkoord van EU. Of 

provincie   Het is hier onleefbaar geworden. En dat alles voor het geld. Subsidie slurpende maniakken zijn 

jullie.. ken je grenzen, daar zijn jullie als gemeente al eens overheen gegaan door in zee te gaan met het 

windmolenpark Wieringermeer. 

• Ik hoop dat we onze stem kunnen laten horen, maar ik krijg het idee dat alles allang al rond is en wettelijk 

gezien de burger gevraagd moet worden naar zijn mening maar je een dikke middelvinger krijgt. Het is simpel 

zat, waar geld te verdienen zal zijn, door grote Amerikaanse bedrijven met veel geld te plaatsen op 

akkerbouwgrond is veel interessanter als een boer die geen cent meer over houd door alle regeltjes en in een 

kwaad daglicht word gezet door al zijn zogenaamde uitstoot!  

• Gemeente: luister naar je inwoners 

• Hoop dat de gemeenteraad nu eens luistert en eens wat aan neemt van de burgers.!! 

• Wij worden er als burger niet beter van alle energie wat opgewekt wordt hier in hollands kroon gaat naar 

datacentrum.. 

• Waar zijn we mee bezig! 

• STOP UITBREIDING!!!  

• De gemeente kan ook een keer NEE zeggen  

• Zoals het er nu uitziet gaat het financiële gewin voor de gemeente boven het gewin voor de inwoners!! 

• De vragen zijn erg suggestief. Ik ben wel van mening dat de bewoners van de woonkernen binnen de 

gemeentegrenzen de mogelijkheid moet worden geboden te participeren in de mogelijke duurzame energie 

oplossingen, zoals de Poldermolen en verwarming van huizen d.m.v. de restwarmte van de datacenters (nu al 

een grote hoeveelheid die wordt “afgefakkeld”), de zogenaamde stadsverwarming. Hierbij kunnen de 

bewoners van de woonkernen tegen lage prijzen t.z.t. worden losgekoppeld van het gasnet. Op dit moment is 

er onvoldoende rendement van de windparken en datacenters voor de bewoners in het gebied, terwijl de 

horizonvervuiling en geluidsoverlast toeneemt en de kosten voor veranderingen in de infrastructuur d.m.v. 

verhoogde belastingen worden betaald door de inwoners van de gemeente. 

• Zou ook eens kijken hoeveel leden van de provinciale Staten boven Alkmaar wonen, ook zij willen meer 

molens maar niet in eigen tuin dus wederom de noordkop 
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• Goede enquete als er tenminste rekening mee wordt gehuisen. 

• Gebruik jullie gezonde verstand. Wees zuinig op de gronden. Er komt geen einde aan kassen en data centrum 

wel aan boeren.  

• Betrek ook inwoners van de buurgemeente bij de participatie 

• Maak van de polder geen industrie gebied het is een agrarisch productie gebied en dat moet het blijven: 

agrarische hoofdstad van NL. 

• Luister eens echt naar de inwoners. Behalve diegene die er veel geld aan verdienen weet ik niemand die blij is 

met de huidige ontwikkelingen. Ook kunnen burgers niet overzien wat die plannen inhouden. Het is leuk dat 

jullie deze enquête houden maar handel dan ook naar wat er uit komt! 

• Laat alstublieft niet deze prachtige polder verloren gaan aan datacenters en andere dingen die het idee zijn 

van iemand uit de randstad die geen verstand van zaken heeft als het gaat om de wieringermeer, de mensen 

die er wonen en de omgeving als een geheel. 

• Ik opgegroeid in een Wieringermeer dat altijd al een bron van voeding en grondstoffen was. Altijd bij de boer 

gewerkt die met liefde zijn vak bedreef. En wat er voor terugkomt zijn alleen maar gigantische projecten die 

alleen maar bijdragen aan de verloedering van dit gebied. Voel me hier niet meer thuis na veelvuldig last te 

hebben gehad van gastarbeiders die overlast veroorzaken en de huizenmarkt kapot maken. Dat heeft mij doen 

besluiten om als hardwerkende Hollander dit gebied te verlaten en te hopen dat deze onzin zich niet verspreid 

naar de plek waar ik heen verhuis. Alleen de graaiers worden hier beter van en de Nederlandse staat laat dat 

toe. Ik ben tegen alles wat hier mee te maken heeft.  

• Het is natuurlijk niet mogelijk om álles met de burgers te overleggen. Maar deze plannen gaan over veel 

eigendommen of toekomstplannen van ondernemers en daardoor burgers van de Wieringermeer. Zulke 

plannen moeten naar mijn mening veel beter en uitgebreider besproken worden dan het veranderen/vergroten 

van een parkeerplaats, fietspaden of verhoging van de huisdietentoeslag bijvoorbeeld. Daar zal dan ook een 

grote groep burgers mee geraskt worden, maar dat heeft minder inpact op de eigendommen / ontwikkelingen 

voor de toekomst. We kunnen verwachten dat de datacenters zullen groeien, daar zijn de meeste al mee 

akkoord denk ik. Maar dan de agariërs in de Wieringermeer 'op slot' zetten omdat dat dan in huidige staat 

'moet' blijven, dat voelt een beetje oneerlijk. Misschien zullen Rijkwaterstaat en Provincie NH het soms moeten 

personaliseren. Kijk even naar je eigen huis. De buurman mag bij wijze van een flatgebouw laten bouwen en 

dit in gebruik laten nemen door toeristen dat voor meer inkomsten in het dorp zorgt. Dat is mooi. Máár zelf 

worden bij jou alle vergunningen ingetrokken omdat uw huisje hetzelfde moet blijven zoals het nu is... Een 

stom voorbeeld misschien. Maar het zou fijn zijn als sommige mensem hogerop zich soms éven willen/kunnen 

verplaatsen in een ander, dan alleen aan het (grote) geld te denken..  

• De Wieringermeer wordt door de gemeente Hollands kroon als melkkoe gezien. Met de bewoners wordt geen 

rekening gehouden. Bedrijven als Microsoft, Nimble(Google) en vattenfall maken hier handig gebruik van. Ook 

provincie en waterschap zijn hier schuldig aan. Zorg eerst dat de bedrijven en mensen die reeds gevestigd zijn 

in de polder een toekomst hebben. Ik doel hiermee op gelijke behandeling vanuit de gemeente, 

handhaving/verbetering van de leefbaarheid en duidelijkheid.  

• Laat andere gebieden(lees stedelijke gebieden) waar de vraag voor datacenters en energiewinning vandaan 

komt hier ook aan bijdragen.  

• De extra datacenters vereisen extra zoet water, dat is er niet dus kom met een oplossing die de reeds 

gevestigde ondernemers niet schaadt.  

• Er staan met het nieuwe windplan dat uitgevoerd wordt genoeg molens. In de omgeving van de randstad zie ik 

amper molens terwijl hier toch echt de vraag vandaan komt. Waarom moet ik tegen 10 molens aankijken en 

iemand uit het Gooi tegen geen enkele molen. Deel de lusten en de lasten over het gehele land en laat 

overheid, provincie en gemeente hier zorg voor dragen.  

• Kom afspraken op het gebied van handhaving na. Het is niet normaal dat ik bij bewolking geen licht nodig heb 

om buiten alles goed te kunnen zien. Dat iemand op agriport zit betekent niet dat er geen regels voor 

hem/haar zijn.  
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• Microsoft en Google hebben nog vrijwel niets terug gedaan voor de gemeenschap, terwijl deze miljarden 

bedrijven wel de leefbaarheid en het toekomstperspectief van ondernemers en bewoners van de polder 

schaden.  

• Er is veel weerstand tegen Agri ++, maar een officiële reactie van de profiteurs (tuinders agriport, Microsoft, 

google, andere partijen die profiteren) blijft uit. Weten ze dat er aan de hele zaak een luchtje zit? Hebben zij 

informatie waar de rest niet over beschikt en houden ze zich daarom op de vlakte?. Een reactie van partijen 

die profiteren van de plannen en deze aanwakkeren lijkt mij toch wel op z'n plaats. 

• Deze ontwikkeling raakt de inwoners van Medemblik veel meer dan de inwoners van Hollands Kroon!! 

Waarom wordt daar (ook in deze enquête) zo weinig aandacht aan gegeven. Alle grote ontwikkelingen worden 

tegen de stad Medemblik aan geplakt.... 

• Deze gemeente gaat zo ver, dat ik overweeg te verhuizen. 

• Aan het begin van de bijeenkomst werdt gesproken over de mooie polder die we nu hebben, wat is daar straks 

nog van over na realisatie van alle plannen??? 

• Wat een arrogantie. Even met een internationaal bedrijf om tafel om vervolgens het plan bij inwoners door de 

strot te duwen. Ik denk dat daar voornamelijk het knelpunt zit. 

• Beste Hollands Kroon, houd alstublieft rekening met de leefomgeving van uw burgers maar ook van de 

burgers die in de buurgemeentes aan de rand van de wieringermeer/agriport wonen. De leefomgeving voor 

deze mensen (nog niet te spreken over de dieren) wordt door al deze zeer ernstig aangetast. Houd 

rekening/maak afspraken en boven alles houd u aan de afspraken!!  

• In het gebiedsplan zijn verkeerde conclusies getrokken over de verkeers situatie in de wieringermeer. Er wordt 

gezorgd voor een goede stroom voorziening op agriport terwijl aan de inwoners niet wordt gedacht  

• Politieke mensen missen een langetermijnvisie, dit geldt dus elke keer weer opnieuw voor een nieuw gekozen 

parlement en of gemeenteraad om de zoveel jaar. Er word alleen gekeken naar hoeveel er te verdienen valt 

binnen hun politiek bestaan en hierdoor word er niet gekeken naar een gezond leefklimaat op langer termijn. 

Het (ver) vooruit kijken voor een gezonde leefbare toekomst is wat er structueel mist in onze (wereldwijde) 

manier van regelgeving en zou drastisch moeten veranderen. 

• Plaats de windmolens niet zo dichtbij wieringerwerf  

• zie:  https://www.wieringermeer.net/uit-het-nieuws.html. Hoe er over wordt gedacht door de boeren en de 

burgers 

• Bij de bijeenkomst zijn punten aangedragen die in het verslag niet voorkomen of geminimaliseerd zijn 

• Graag landbouwgrond behouden voor land- en akkerbouw, laat de gemeente eerst eens aantonen dat het 

huidige Agriport de 'beloofde' lokale werkgelegenheid heeft opgeleverd. 

• De gemeente kan zicht beter richten op woningbouw in de Wieringermeer, de huidige situatie zorgt voor 

leegloop van geschoolde inwoners, en zorg voor 'werkelijke' werkgelegenheid. 

• Hopelijk is de enquête nog op tijd en blijkt niet dat dit veel eerder had moeten gebeuren 

• Kijk eens wat beter naar de historie en ons cultureel erfgoed en de natuur... 

• Het is schandalig dat bewoners in zo’n laat moment bij de discussie betrokken worden. Ook lijkt het erop dat 

de resultaten van de ‘volksraadpleging’ erg gekleurd naar de wensen van de provincie worden aangepast.  

• Wel hulde voor deze enquête. 

• Bij veel vragen kan ik kiezen uit 2 antwoorden maar ben het met beide niet eens dus zo krijg je wel een 

verkeerd beeld omdat je er een moet aan kruisen en geen eigen invulling hieraan kan geven.  Daarom vindt ik 

deze enquête slecht ontwikkeld net als de plannen van de gemeente.  

• Om al die lelijke  gebouwen heen zou een knappe bomen singel niet misstaan  

• Er is te weinig rekening gehouden met de gezondheid van de mensen die dicht bij de windmolens wonen. Er 

was geen reële mogelijkheid om bezwaar te maken. De uitslag was van te voren al bekend. Geen inbreng!! 

• De Wieringermeer is een uniek gebied wat beschermd moet worden tegen bebouwing.  

• Over de dorpen i.v.m. werk en wonen..hier hoor je niks over welke gevolgen dat heeft voor de inwoners. 

Jongeren vertrekken hierdoor mede ook door arbeidsmigranten in wat voor functie dan ook.  
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• Ik mis nog een stuk over hoe je het vind dat hier zoveel buitenlandse werknemers werken en daarom ook 

wonen. Een stukje over wonen in de Wieringermeer had hier ook bij mogen staan. Mijn kinderen gaan hier 

weg. Ze kunnen hier geen betaalbare woonruimte vinden. De buitenlandse werknemers krijgen/kunnen wel 

woonruimte krijgen. Hoe krom is dit. Weet ook niet of wij hier blijven als het gebied hier verziekt word. 

• Met dit gebiedsplan moeten ze niet bij 2500 ha of 750 ha beginnen!! Je begint altijd bij 0!  

• Zoveel migranten, het is niet meer waarom ik hier zo graag woon.... Zelf veel overlast ervaren en daarbij huur 

ik zelf al 4 haar duur particulier, het zit scheef  

• Woz bevriezen  

• Alsof de bewoners van de wieringermeer iets in te brengen hebben.. 

• Zuinig zijn op de polder en hoop dat deze enquête daaraan bijdraagt. 

• Sinds de gemeente Hollands Kroon bestaat, voelen mensen uit de Wieringermeer (en volgens mij ook alle 

andere kernen behalve Anna Paulowna) zich achtergesteld en niet serieus genomen. De gemeente lijkt vanuit 

haar ivoren toren in Anna Paulowna te regeren over een heel groot gebied zonder rekening te houden met de 

wensen en het woongenot van de mensen buiten het gemeentehuis. De lijnen naar het 

gemeentehuis/ambtenaren en het sociaal wijkteam zijn enorm lang en complex, het voelt niet als ‘ons’. Het is 

wij en/tegen zij, zo hoort een gemeente niet te regeren.  

• Dit plan is precies in lijn der verwachting qua communicatie en inzicht in de wensen en behoeften van de 

inwoners van de gemeente: de gemeente drukt haar zin erdoor en heeft geen idee.  

• Hollands Kroon agrarische hoofdstad van Nederland kunnen ze dat nog waarmaken met dit gebiedsplan ik 

denk van niet 

• Er wordt in de vraagstelling al vanuit gegaan dat Agri+++ al komt waardoor je op sommige vragen niet goed 

kon beantwoorden  

• Het is tegenwoordig net of ik ergens anders woon dan waar ik opgegroeid ben als kind. Het voelt steeds 

minder als thuis. 

• Ik hoop heel erg dat er nu eens geluisterd gaat worden. Onze polder wordt vervuild door al die industrie en wat 

dat met zich mee brengt. Het is genoeg zo! 

• Bedankt voor het opstellen zodat ook omwonenden hierover kunnen meedenken. En door de enquête hier 

beter over geïnformeerd zijn. 

• Ben erg blij dat jullie een enquête houden. Ik hoop dat de gemeente, wethouders en bestuurders dan ook iets 

met de mening van mij en de inwoners van de wieringermeer gaat doen. Elke wieringermeerder heeft nu de 

gedachten dat de gemeente onze mooie wieringermeer als afvoerputje gebruikt. Dit door allerlei mega 

projecten waar de gemeente heel veel geld voor krijgt. De gemeente staat niet stil wat deze impact heeft op de 

leef/woonomgeving. En laten daar door de inwoners van de wieringermeer links liggen en vinden geld 

belangrijker.  

• Waarom worden de bewoners niet meegenomen met overleg het is hun leefgebied en voor sommige ook hun 

landbouwbedrijf  

• Als bewoner Medemblik en Lambertschaag maak ik me zorgen over de ontwikkelingen "achter de dijk" ook wij 

zien dagelijks de gevolgen van Agriport en kassenbouw.  

• Ook naaste gemeente Medemblik wordt niets gevraagd wij leven letterlijk NAAST jullie geplande bouw !  

• STA DAAR EENS BIJ STIL !!! 

• In het kader van CO2 uitstoot hoor ik hier niets van terug. Boeren worden uitgekocht en dit kan "zomaar" door 

ontwikkeld worden.....kwestie van geld dus ! 

• En leefomgeving is maar een formaliteit waar geen waarde aan wordt gehecht !  

• Het is belangrijk om het leefbaar te houden, dus is het zeer belangrijk rekening te houden met zeker de 

burgers die hier rondom en of midden in wonen en juist naar hun mening te luisteren. Theorie en praktijk zijn 2 

hele verschillende dingen!! 

• Heb gehoord dat de kabels voor de volgende windmolens er al liggen dus ben benieuwd of er naar de 

uitkomsten van deze enquête wordt geluisterd. 
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• De gemeente Hollands Kroon moet niet alleen naar zichzelf kijken, maar ook eens rekening gaan houden met 

aangrenzende gemeentes zoals Medemblik. Die bewoners ervaren ook veel hinder.  

• nee 

• De Wieringermeer begint al aardig op Europoort te lijken met zijn energie verslindende datacenter het wordt er 

niet mooier op . 

• Agriport is vervuiling van onze mooie polder. Geef de boeren de ruimte en stop met uitbreiding. Vooral de 

lichtvervuiling en de toestroom van arbeidsmigranten maakt de leefbaarheid van de polder niet beter. 

• laat de boer gewoon boer zijn 

• en agri is al groot genoeg 

• en laat er inwoners van.holl. kr. werken en stuur de migranten weg 

• Ik vind dat men helemaal geen rekening houdt met de natuur en de inwoners van de Wieringermeer T.a.v. 

Lichtvervuiling en landschapsvervuiling door Agriport en de windmolens. Tevens krijgen we steeds meer te 

horen dat windmolens vervuilend en ongezond zijn door uitstoot van gassen. En dat het rendement veel 

minder is dan is voorgespiegeld. Hier wordt de burger niet over geïnformeerd. 

• #trotsopdeboer 

• De huidige situatie in de Wieringermeer leverd /behoud meer werkgelegenheid dan als deze vol staat met 

molens en datacenters. Meer kassen heeft nu al een problemen met huisvesting van werknemers en 

verkeersdrukte . Laat staan het aanbod van woningen voor ons eigen wieringermeerders .  

• Genoeg is genoeg, geen verdere uitbreiding meer van kassen en windmolens. 

• Ik mis het wonen in het buiten gebied, niet zijnde bedrijfsmatig, met alle beperkingen die in he5 voorgaan de 

bestemmingsplan zijn opgenomen 

• ik denk dat de gemeente zich totaal NIETS aantrekt van de uitslag van deze enquete. en gewoon doorgaat 

met wat zij in hun hoofd hebben. wat de bevolking wil hebben ze niets mee te maken. 

• wat is echt nodig voor de gemeente om een samenhangende leefomgeving te krijgen ! college moet niet 

klakkeloos de vraag van projectontwikkelaars volgen om zelf er persoonlijke winst uit te halen. 

• De Wieringermeer holt achteruit. De gemeente doet het voorkomen dat het goed is voor de werkgelegenheid. 

Wat we zien is dat het alleen goed is voor mensen van buiten de polder of migranten. Tevens heeft gemeente 

ooit gezegd dat kassen niet zou leiden tot lichtvervuiling en toestroom buitenlanders. (Info bijeenkomst destijds 

bij vd Valk voor aanleg agriport.) Hieruit blijkt dat de gemeente niet te vertrouwen is en alleen eigen zin door 

drukt waar de burgers en het landschap de dupe van zijn. 

• Belangen inwoners buurgemeentes worden nergens gewaarborgd.  

• ik vind dat de gemeente de polder verkwanseld en dit gaat ten koste van het woongenot om in een polder te 

wonen men is aan het bomenkappen als een gek wat ook ten koste gaat van de co 2 en in plaats daarvan wil 

men de polder vol bouwende zonnepanelen en windmolens .gemeente kom maar ens kijken wat voor vijnstof 

er in de huizen dwarrelt dit ademen wij ook allemaal in. 

• dus gemeente geld maakt niet altijd gelukkig 

• LTO en Agrariërs zijn zelf debet aan het verkopen van hun ziel aan de duivel, en hebben met de > 100 

#windturbines en verkoop stroom aan #msft (en google) zelf de deur opengezet voor Vattenfall en MSFT en 

Google met mooie duurzaamheidspraat. De deur daarmee opengezet voor industrialisering van de 

Wieringermeer. De burger heeft nu niets meer te vertellen. 

• Weg landschap weg agrarische doelen. 

• You aint seen nothing yet. 

• Hoe is het mogelijk dat dergelijke grootschalige wijzigingen op de leefsfeer van Wieringermeer er zo 

ondemocratisch doorheen geduwd zijn, met volksverlakkerij. Zonder enige waarschuwing voor de gigantische 

lichtvervuiling, de mega hemel-onrust aan windmolen verlichting, en nu weer het schrikbeeld van uitbreiding 

van al dit lelijks, naast uitbreiding vuilstort, rioolslibdepots, etc etc. 
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• Naast mooie woningen met groene leefomgeving, parken, scholen centra en sportpark, zou een railverbinding 

voor openbaar vervoer én goede digitale infrastructuur zeer gewenst zijn. En: ipv huidige smerige licht en 

horizon vervuilende bouwsels: 

• Ik had liever één hoogwaardige goede krachtige kerncentrale bij Oude Zeug gehad. 

• Wieringermeer was agrarisch en moet dat absoluut blijven. Alles wat er nu staat op agriport en nog gaat 

komen is industriël en heeft geen relatie met de agrarische sector. 

• Een groot deel van de voedselproductie voor Nederland en het buitenland wordt in deze prachtige polder 

gerealiseerd. Wees zuinig op deze uiterste vruchtbare grond. en tast boeren niet aan in hun 

ondernemenschap door onnodige beperkingen op te leggen mbt tot het 'uiterlijk' van hun bedrijf.  

• N.v.t  

• Beter luisteren naar de mensen die er wonen 

• bedrijventreinen  

• Goede grond opofferen voor "bloemetjes" en producten die voornamelijk naar het buitenland gaan is volkomen 

belachelijk. 

• Ook windmolens neerzetten in gebieden ver van de grote steden (die deze windmolens graag willen) zodat 

men ze niet ziet is duidelijk asociaal. Om daarnaast delen van bossen om te zagen zodat men windmolens kan 

plaatsen is helemaal van de zotte. 

• Bewaar nu, voor het te laat is het open karakter van de Wieringermeer en stop met de enorme lichtvervuiling. 

• Gemeente heeft lak aan alles en luistert niet naar de burger. Alles wordt gedomineerd door enkele personen 

met zeggenschap 

• Het is vreemd dat landbouw(met de bijbehorende natuur) moet wijken voor de industrie. In de industrie is geen 

natuur aanwezig, en de kassen dragen ook niet bij aan de natuur/biodiversiteit. Bovendien zijn ze gewoon 

schadelijk voor de natuur, door de uitstoot van het vele licht (naast de insecten en andere dieren, hebben ook 

de menselijke inwoners van de gemeente en ver daarbuiten hier last van), het leefgebied wordt sterk 

verminderd. In Duitsland is er al regelgeving dat het areaal landbouwgrond minimaal mag krimpen. Kennelijk is 

dat in Nederland/HollandKroon nog niet doorgedrongen. 

• Het argument van werkgelegenheid is voor de huidige inwoners ook niet echt waar te nemen, behalve dat je 

tussen 5 en 6 niet meer in de supermarkt moet zijn en hele straten "pools" worden en de huidige inwoners 

vertrekken. 

• De Wieringermeer word vernield om de binnenzak van de familie hiemstra dikker te krijgen.  

• Volgens mij maakt niet uit wat de burgers willen/of vinden in de gemeente Hollands Kroon word het er toch wel 

doorgedrukt! Er is altijd wel iets in de regelgeving dat het er toch door komt!!  

• Voor de kassen kwamen is de afspraak met deze bedrijven gemaakt: van 19.00 tot 07.00 donker. Gemeente 

was ontzettend trots op deze regeling die boven de landelijke norm lag. Helaas is er iedere nacht weinig van 

deze afspraak te zien. 

• En als compensatie voor de datacenters was ons een recreatieplas belooft aan de Cultuurweg. Hier zie ik 

helemaal niets meer van terug!? 

• wel een beetje sturende enquête, maar de gemeenteraad moet opkomen voor het belang van alle inwoners 

(zeker niet alleen de boeren!). De leefbaarheid van de dorpen is ook enorm in het geding in deze. 

• nee 

• nee 

• Ik denk dat de huidige 1000 ha genoeg is. Zie oa het grote aantal arbeidsmigranten.  

• In opdracht van , ik niet in dienst van .. 

• Het College heeft vanaf de start van Agriport toezeggingen gedaan over werkgelegenheid, watercompensatie 

etc. Het zou het college sieren als zij eerst oude beloftes inlost, voordat ze nieuwe plannen gaat maken. 

• hou goed de vinger aan de pols. Als ex Wieringermeer der kan ik mijn geboorte polder nu al haast niet meer   

terug. 
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• Stop de uitbreiding agripoirt in zn geheel . Het ziet er niet uit 

• Ik hoop echt dat de enquête invloed heeft op de besluitvorming in de Wieringermeer 

• In het gebiedsplan is niets te vinden over hoe de wieringermeerders maximaal kunnen profiteren van de 

geplande nieuwe uitbreiding. Alleen Agriport is de lachende partij. De gemeente Hollandskroon zal zich minder 

afhankelijk van Agriport moeten opstellen en ook andere ondernemers de kans moeten geven een krent uit de 

pap te pikken. Agriport is nu een monopolist!! 

• Mijn wens voor de wieringermeer is dat we zorgvuldig met elkaar omgaan. Ook met het personeel dat we voor 

onze bedrijven nodig hebben. Ik zie dat agriport hier grote steken heeft laten vallen. Agri++ geeft mij dan ook 

weinig vertrouwen voor de toekomst 

• De gemeente Hollands Kroon en zijn Raad staan niet bekend om burgerparticipatie en transparantie. Er is 

geen Burger-inspraak (door de Raad geheel de kop in gedrukt) en in mijn optiek riekt veel naar corruptie. 

• Ook als u dicht bij andere gemeentes aan de slag gaat zou het respect naar de buren voor gaan op eigen 

belangen. Ik heb hoop op de nieuwe burgemeester. Zei kan het verschil maken. 

• Zie de aanvullingen.  Ik ben bang voor het woongenot. Straks kan uk mijn woning niet kwijt. De weidsheid en 

rust en poldergevoel verdwijnt. De molens rukken op en komen al dichter bij de woningen incl geluid en 

horizon vervuiling. De molkens worden gebracht als; voor 370.000 huishoudens, maar alles gaat naar 

datacentra's dat ik niet oprecht en niet kunnen. Schaamteloos!! 

• De laatste vraag vind ik te kort door de bocht. Ik ben niet bang maar wel bezorgd. 

• nee 

• Blijf van de bossen af en geen windmolens meer,liever helemaal geen! En in plaats van zonnepanelen op het 

land op de daken! Er zijn bedrijven en woningen zat om daar zonnepanelen op te plaatsen! Blijf van de natuur 

af. 

• Ik mis de mogelijkheid om het natuurdeel te verruimen 

• Te eenzijdige vraagstelling en antwoorden 

• Krijgen we de uitslag van deze enquête nog te zien in de polder of via het Noord Hollands dagblad 

• Het is bizar hoe de gemeente en provincie haar eigen inwoners behandelt. Bedrijven in de Wieringermeer zien 

hun toekomst angstig tegemoet, de waarde van de grond zal gigantisch dalen en het prettige wonen in de 

Wieringermeer wordt met het jaar minder prettig. Nog even en de Wieringermeer stroomt leeg, of wacht, 

misschien is dat juist het doel? 

• Kijk goed naar de geschiedenis van agriport. Alle uitgangspunten en beloftes zijn niet uitgekomen. 

Middenmeer zou verdubbelen, veel werkgelegenheid, geen transportbewegingen door het dorp, alleen 

agrarisch gerelateerde bedrijven. Wie zijn er beter van geworden en wie wordt hiervan beter? Niet de 

omwonenden. Agriport is nu groot genoeg voor de Wieringermeer. Er staat nog genoeg gemeentelijke gronden 

te koop in de Wieringermeer. 

• het gevoel overheerst dat de gemeente zijn eigen koers loopt zonder niet of onvoldoende rekening te houden 

met haar burgers. Indien deze plannen wel doorgaan stellen wij voor om een bijvoorbeeld een groenstrook of 

bos rond de wegen en boerderijen die blijven staan, een duidelijke, brede natuurlijke grens, zodat de 

bebouwing voor minder overlast gaat zorgen.  

• Dus bijvoorbeeld bij de kavels die door de midden gaan de rest natuur van te maken. 

• Laat de wieringermeer zoals hij nu is, we worden verkracht met windmolens die pfas in de omgeving blazen, 

luchtvervuiling en misschien weer een extra weg en dat in tijden van co² maatregelen. 

• Extra windmolens geven extra horizon, geluid -en pfas vervuiling . 

• Extra kassen geven ectra co² en lichtvervuiling en extra wegen geven extra geluid, lucht en co2 vervuiling...en 

dat in zo'n prachtig en nu nog schoon gebied. 

• Hopelijk zitten er in Hollands kroon nog verstandige mensen die niet geldgeil zijn en dit gebied en haar 

inwoners op waarde schatten én laten!!! 

• verantwoordelijke aanklagen voor de vervuiling en weg geven van ons land ons is nooit wat gevraagd  

• Allemaal leven van de wind 
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• er wordt steeds gesproken over het leefmilieu, maar nergens lees ik iets over de inpact voor de natuur. 

Lichtvervuiling zorgt voor een nog verdere afname van de nachtdieren, die toch al schaars beginnen te 

worden. Ook wordt er niet nagedacht over de plekken waar windmolens moeten verrijzen...vogelrust gebieden 

gaan naar de knoppen. Er zou door de gemeente ook eens nagedacht moeten worden over wat al die 'horizon 

vervuiling' doet met de ontwikkeling van de noordkop tot toerisme trekker. Geen enkel mens wil een mooi 

Hollands landschap (wei-koe-slootjes enz) met daarin van die klimaatminaretten. Inkomstenderving tot gevolg, 

maar dat schijnt u als gemeente niet serieus te nemen. De burger staat op de laatste plaats binnen deze 

gemeente. Kijk maar naar de uitspraken die u maakt over het inkorten van de afstand van windmolens (tot 200 

meter). Dit betekent in mijn ogen dat bij het 'gebiedsplan' geen rekening wordt gehouden met het welzijn van 

ons burgers (laat staan de natuur). Mooie woorden maar puntje bij paaltje zal er enkel naar geldelijk gewin 

worden gekeken. Wat levert de gemeente en provincie het meeste op...de burger heeft het nakijken (en een 

windmolen/datacenter en kassencomplex in de achtertuin). Rust weg, welzijn weg.....weinig hoop voor de 

toekomst. Zet windmolens langs de snelweg neer bij industriegebieden, plaats zonnepanelen op alle platte 

daken van bedrijfspanden, bouw datacenters nabij grote steden dan kunnen ze daar direct voor de reeds 

eerder genoemde stadsverwarming zorgen.  

• U bent deze mooie groene gemeente aan het vernielen. Zeg nee en zorg ervoor dat er juist meer natuur 

(bossen-wetlands voor vogels) komt zodat ook op die manier deze gemeente de naam verdiend die ze heeft 

Hollands Kroon. Met deze plannen worden we een aanhangsel van de randstad omdat zij steeds meer energie 

en info opslag nodig hebben. Durf tegen de randstad (en provincie/kabinet) een vuist te maken. Laat men zelf 

de broek ophouden. Wij zijn een 'boeren''gemeente...laat dat ook zo! 

• zorg dat de polder de polder blijft en geen haarlemmermeer 

• Ontwikkelingen Agri ++ moeten meer gericht zijn op lokale belangen en toegevoegde waarde brengen voor de 

huidige bewoners en ondernemers. Uitbreiding moet zich vertalen in duurzame werkgelegenheid: datacenters 

brengen nagenoeg geen werkgelegenheid en productie in kassen is grotendeels voor export en door 

goedkope buitenlandse werknemers. Daarnaast is handhaving horizonvervuiling wenselijk: licht Agriport en 

datacenters tot in Opdam 'savonds zichtbaar. Datacenters brengen ook grotere risico's mee voor bewoners bij 

bijv. brand of als strategisch doelwit wanneer oorlog uitbreekt.  

• Alternatieven Agri++ zoals bijv. Distributiecentrum supermarkt, agri gerelateerde productie- en 

handelsbedrijven en agri R&D brengen meer werkgelegenheid en meer toegevoegde waarde voor huidige 

agrarische ondernemers.  

• Ja wat heb die windmolen vraag nou weer met gebieds plan te maken? Het woord windmolen komt niet voor in 

het gebieds plan. Lijkt me meer dat deze vraag van uit een paar mensen van LTO komt die een beetje last 

hebben van jaloezie. 1 wondmolen kost toch geen grond. Hoi toch eens op met dat gezeur. Gr Rob Smit 

• Ik ben bang dat besluiten al zijn genomen door de landelijke en provinciale overheid 

• Ik ben geboren en getogen in de Wieringermeer. Ik woon er nog steeds met heel veel plezier,maar al  het 

plezier wordt me ontnomen door alle molens die ik zie als je het land opkijk, het maakt niet uit waar je heen 

kijkt altijd zie je een molen. Snachts in bed hoor je ze ook. Het stoort me dat het plezier van wonen in een dorp 

wordt ontneemt door dit soort besluiten, nog meer molens en dan heb het nog niet over de datacentra. Geen 

visite plaatje voor de Wieringermeer.  De kassen geven zoveel licht savonds, dit kan niet goed zijn voor  de 

natuur. Maar helaas zijn er mensen die alleen maar geld zien en dan gaat het over de ruggen van mensen die 

hier niets tegen kunnen en mogen zeggen. Helaas zijn er alleen maar verliezers.   

 


