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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Kaderdocument datacenters –kaders, instrumenten 
en strategie 

Datum beeldvorming 
 

2 maart 2022 

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

Feitelijk informeren over kaders en instrumenten 
die bruikbaar zijn in de uitwerking van de 
datacenterstrategie  (zoals deze uiteindelijk wordt  
verwoord in het Kaderdocument). 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Doel is vergroten van kennis over kaders en 
instrumenten in relatie tot de gekozen strategie. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

 De beeldvorming zal beginnen met een 
presentatie over bestaande kaders en beschikbare 
instrumenten en waar mogelijkheden liggen voor 
kaderstelling voor de provincie. Na de presentatie 
is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 

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

1 uur  

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

In de vergadering van 9 juni 2021 is aan het College 
op opdracht gegeven voor het  ‘Kaderdocument 
voor datacenters in Flevoland’ met voorstellen 
voor vertaling in beleid/regels.  
19 januari 2022 is in een eerste beeldvormende 
ronde de commissie geïnformeerd over het proces 
en de planning. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Voorafgaand aan de commissie zal de presentatie 
beschikbaar worden gesteld. 

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

Projectleider datacenterstrategie (proces) en 
Senior-adviseur Datacenters (inhoudelijke expert 
ingehuurd op project) 
 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja  

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

Q1/Q2: werkbezoek (we onderzoeken de 
mogelijkheid) 
 
Q2-2022:  

 
 
 
1 februari 2022 
 
SENB 
 
Kaderdocument datacenters 
   

 
2913565 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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- April: 3e Beeldvorming - inleiding op de 
thematische onderzoeken 

- April/mei: inhoudelijke vragenrondes over 
de onderzoek rapportages  

- Mei: 4e beeldvorming, integrale afweging, 
concept kaders 

- Juni oordeelsvorming 
- Juli besluitvorming 

 
  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
   
  


