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Datum beeldvorming 
 

25 november 2020 

Wat is de reden/aanleiding voor 
beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet 
meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld 
schriftelijke informatie of een filmpje  

Deze beeldvormende ronde wordt bedoeld als voorbereiding op de 
aanvulling van provinciaal beleid. In deze beeldvormende ronde 
kunnen de Statenleden aangeven welk(e) aspect(en) van de 
datacentra-ontwikkelingen zij uitgediept willen hebben, zodat zij 
daar bij de beleidsvorming een goed oordeel over kunnen vormen. 

Wat moet de beeldvorming 
opleveren / Wat is het doel? 
 

Met deze sessie wordt bedoeld om: 
 Invulling te geven aan de motie “Randvoorwaarden 

Datacentra in Flevoland”, reg.nr. #2633752 
 Inhoudelijke kennis van PS te vergroten 
 PS gevoel te geven bij complexiteit van mogelijke 

randvoorwaarden  
 PS de gelegenheid geven om nadere uitzoekpunten mee te 

geven. 
 

Hoe wordt de beeldvormende 
ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming 
voor inspiratie over vorm en type 
 

Wegens de aangescherpte Corona maatregelen wordt de 
beeldvormende sessie online gehouden. Het programma zal bestaan 
uit 2 presentaties door de externe deskundigen: adviseur 
Milieubeleid & Strategie van het adviesbureau DGMR en de directeur 
van DDA (Dutch Data Center Association). Vervolgens een ambtelijke 
presentatie inzake ‘Aspecten provinciaal beleid bij ontwikkelingen 
datacentra’. Na elke presentatie is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig 
te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met 
de Procedurecommissie  
 

Wegens complexiteit van het onderwerp en het feit dat er 5 
portefeuilles bij betrokken zijn, wordt er een sessie van 90 min. 
vereist.   
 

Wat is de historie van het 
onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere 
behandeling of toezeggingen. 
 

De Provinciale Staten zijn in juni 2020 via de PS mededeling 
“Ontwikkelingen datacenters”, met het registratienummer #2613682, 
algemeen geïnformeerd over het onderwerp. Daarnaast hebben de 
Staten naar aanleiding van berichten in de media over datacentra in 
Middenmeer en de aangekondigde plannen van gemeente Zeewolde, 
op 24 juni 2020 een motie (#2633752) aangenomen waarin de Staten 
het college hebben verzocht om de leerpunten vanuit Noord-Holland 
op te halen en de randvoorwaarden voor datacentra in Flevoland te 
onderzoeken.  

Welke informatie wordt 
voorafgaand aan de 

Voorafgaand aan de beeldvorming wordt er een opname van een 
korte datacenter tour als achtergrondinformatie gedeeld. Deze wordt 
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https://intranet.flevoland.nl/getattachment/6af4538a-06ce-48a0-a1c9-8df72834c72f/Beeldvorming-Stroomschema.pdf
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beeldvorming, als bijlage van dit 
memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

meegezonden in de bundelmail en in verband met bedrijfsgevoelige 
inhoud wordt deze niet openbaar geplaatst.  
Daarnaast wordt ook het verkenningsonderzoek gedeeld dat in de 
eerste maanden van 2020 in opdracht van Flevoland is uitgevoerd.  
Deze informatie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle PS-
leden op een gelijk kennisniveau de sessie ingaan en het maximale 
eruit zullen halen. Deze informatie zorgt naar verwachting voor 
minder algemene vragen over datacentra zelf en laat tijdens de 
sessie meer ruimte voor gerichte vragen die direct naar aanleiding 
van de externe en ambtelijke presentaties zullen opkomen.  
De vragen die naar aanleiding van de algemene 
achtergrondinformatie bij de PS-leden opkomen, kunnen via de 
griffie schriftelijk gesteld worden.  
 
De presentaties die voor de beeldvormende ronde gebruikt worden 
zullen op 20 november as. voor 12.00 uur bij de griffie ingediend 
worden. 
 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

De beeldvorming wordt verzorgt door de directeur van Dutch Data 
Center Association (DDA), adviseur Milieubeleid & Strategie van het 
adviesbureau DGMR en beleidsadviseurs van de afdeling Strategie en 
Beleid.  

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

De gedeputeerde Jan-Nico Appelman (Economie) is aanwezig tijdens 
deze sessie evenals de gedeputeerden van portefeuilles ruimte, 
duurzaamheid, natuur en milieu. 

Wat is het vervolg van deze 
beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Resultaten van deze sessie worden meegenomen in het proces om 
beleidskaders voor datacentra-ontwikkelingen te formuleren.  
Deze beeldvormende ronde wordt gezien als een kick-off sessie om 
het onderwerp datacentra bij de PS leden toe te lichten en de bij 
hen opkomende vragen te verkennen. Afhankelijk van de aspecten 
die de PS-leden nader uitgezocht willen hebben, wordt er in vervolg 
een aantal verdiepingssessies georganiseerd voordat er een 
oordeelvormende ronde volgt. 
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