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1 februari 2022    Datacenters in Nederland 

 
 

De heer Mr. Andrew Jassy, CEO Amazon (voorbeeld) 

Geacht bestuur,  

 

U en uw collega’s van Alphabet, Microsoft, Meta en Apple hebben in uiteenlopende mate 

belangstelling voor het vestigen van hyperscale datacenters in Nederland. 

Als inwoners vragen wij u daarvan af te zien en uw plannen in andere Europese landen te 

realiseren. Landen die verder zijn met hun duurzame energie, meer ruimte hebben en betere 

oplossingen hebben voor het gebruik van restwarmte. 

Nederland heeft grote problemen: 

● Onze biodiversiteit behoort tot de slechtste van Europa. 

● Nederland heeft de minst duurzame energie van heel Europa. Daarom zijn we tegen nieuwe 

energieverslindende activiteiten, die de bouw van honderden nieuwe windmolens of 

hectares vretende zonneparken noodzakelijk maken.  

● In Nederland zijn meerdere hyperscale datacenters. Het datacenter zoals Meta in Zeewolde 

wil vestigen met groene energie gebruikt ca. evenveel energie als het totaal van onze 

hoofdstad Amsterdam. Dit zorgt voor politieke spanning en burgerlijk defaitisme. 

● De beschikbaarheid van zoet water wordt steeds nijpender als gevolg van verzilting en 

vervuiling. Drinkwater heeft wettelijk voorrang boven industriële waterbehoefte. 

● We hebben een grote behoefte aan meer natuur en bos. Nederland heeft daarvan - op één 

ander land na - het minst in Europa.  

● We hebben een tekort van 1 miljoen woningen op de 8 miljoen. Een achterstand die de 

aankomende jaren moet worden ingehaald en groot beslag zal leggen op schaarse grond. 

● Door de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering zal die noodzaak nog vele 

malen groter worden. 4 miljoen van onze 17,5 miljoen inwoners woont NU al beneden de 

zeespiegel. Bij een stijging van slechts 1 meter, stijgt dat aantal naar 6.5 miljoen.   

● En tot slot is er vanwege overschrijdingen van de uitstoot van CO2 en de aanslag op de 

biodiversiteit, grote noodzaak voor verduurzaming van onze landbouw.  
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Het voorgaande betekent dat we in ons land zeer zuinig moeten zijn op de open ruimte die we nog 

hebben en dat we die alleen in extreme gevallen aan andere doelen dan duurzame landbouw 

mogen opofferen. Woningbouw is zo’n extreem geval.  

Uw hyperscale datacenters dragen niets bij aan de hiervoor geschetste problemen, maar 

verergeren ze daarentegen. Daarom vragen wij u weg te blijven uit ons land. Wij hebben al bijna 

200 datacenters, die ruimschoots in onze nationale behoeften voorzien. De komst van 

hyperscalecenters van u of andere bedrijven, maakt onze toch al zeer moeilijk te vervullen opgave 

op het vlak van ruimte- energie- en watergebruik nog moeilijker te realiseren.   

 

Deze brief is opgesteld door de 18000 deelnemers tellende coöperatie Land van Ons. Wij 

investeren met elkaar in de aankoop en verduurzaming van landbouwgrond. Omdat wij een 

leefbaar land willen houden voor de toekomstige generaties. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Was getekend 

Franke Remerie   

Voorzitter Coöperatie Land van Ons 

 

 

Cc:   

De Tweede Kamer 

Vaste Tweede Kamercommissies voor Landbouw, Economie & Klimaat en Binnenlandse Zaken 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

 

 

 


