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Kaderdocument datacenters
Bedoeling: 

Sturing geven aan de vestiging van datacenters in Flevoland

Onze opdracht: 
• Leveren van heldere informatie over alle thema’s rondom datacenters (april)
• zodat u tijdig, weloverwogen en onderbouwd (mei)
• een besluit kunt nemen over welke datacenters zich niet, wel of onder voorwaarden 

kunnen vestigen in Flevoland (juni/ juli)

Eindproduct:  
Kaderdocument datacenters bevat richtinggevende beleidskeuzes die de basis 
vormen voor de datacenterstrategie en de uitvoering hiervan



Commissie RND 19 januari 2022

Meta

Reguleren

Faciliteren/ 
sturen

Stimuleren

Co-locaties versus Hyperscale

Omvang datacenters in NL/FL

Scenario’s



Onderzoeken van 6 thema’s

Amendement-B-D66-VVD-JA21-PvdA 9 juni 2021 –Informeren 
inwoners

Aan de vijf onderzoeksvragen een zesde onderzoeksvraag toe 
te voegen te weten op welke manier en door welke 
overheidsinstantie inwoners tijdig en juist geïnformeerd 
kunnen worden over het proces en de uitvoering. 



Ism. Externe partners (gemeenten, prov. N-HL, waterschap, omgevingsdienst, 
brancheorganisaties, betrokken inwoners, etc.) 

Planning op hoofdlijnen

Afhankelijk van gekozen strategie:

Reguleren

Faciliteren

Stimuleren

Uitvoering onderzoeken

Uitwerking communicatie/ 
participatieplan

Provinciale Staten:
Sessie 2: Bestaande kaders

Sessie 3: inhoud onderzoeken

Sessie 4: Integrale afweging 
scenario’s 

Vanaf Q3 2022Q1/Q2 2022 Q2 2022

Voorbereiding integrale 
afweging

Provinciale Staten:
Integrale afweging/ 

keuzes maken in 
kadervorming

Oordeelsvorming en 
vaststelling 

Kaderdocument

Kaderdocument datacenters: opstellen en vaststellen Datacenterstrategie uitvoeren



Bestaande kaders | Europa en Rijk
Europa 
• Gericht op duurzaamheid en circulariteit

Rijk
• Geen duidelijke kaders voor datacenters
• Hernieuwde focus op hyperscale datacenters
• Regeerakkoord, de NOVI en de Ruimtelijke Strategie Datacenters niet 

eenduidig; bekijken datacenters vanuit verschillend perspectief 
• Géén beleid colocatiedatacenters; zij legt dit neer bij lokale overheden  



Bestaande kaders | Provinciaal en regionaal

• Geen specifiek beleid voor datacenters
• Wél aandacht voor grootschalige ontwikkelingen (thematisch beleid)
• Concrete doorwerking van dit beleid veelal niet geregeld

• RO Visie Werklocaties:
• Gaat niet specifiek in op datacenters. 
• Gemeenten verantwoordelijk gehouden voor de concretisering van 

vestigingsbeleid in (structuur- en omgevings)visies.



Bestaande kaders | Gemeentelijk

• Omgevings- en structuurvisies
• Geen datacenterbeleid, wél beleidsmatig onderzoek Almere
• Niet tot nauwelijks vergelijkbare (grootschalige) vestigingsbeleid
• Wél voorwaarden voor de ruimtelijke kwaliteit en inrichting – mn. in 

standhouden van oorspronkelijke landschappelijke structuren

Conclusie bestaande kaders: 
Geen concrete kaders beschikbaar.
Bevestigt het belang van de kaderstellende (richtinggevende) keuze van PS, in 
afstemming met Rijk en gemeenten.



Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters

• Het Rijks voorbereidingsbesluit richt zich op hyperscale datacenters
• bijkomende criteria: > 10 ha, > 70 MW en dus single tenant

• Let op: het vermogen van nieuwe colocatie datacenters zijn regelmatig 
groter dan 70 MW en vallen niet onder het voorbereidingsbesluit. 



Amendement-A-GroenLinks-PvdD-50PLUS-JA21 9 juni 2021 -Geen-medewerking-aan-nieuwe-datacenters
Om te voorkomen dat een goede ruimtelijke ordening in Flevoland in het geding komt door de komst van (clusters van) datacenters op locaties die een optimale 
ontwikkeling van Flevoland kunnen verstoren, wordt gedurende de periode dat er nog geen datacenterstrategie is vastgesteld, geen medewerking verleend aan 
nieuwe datacenters. Het gaat om datacenters die niet in de nu geldende bestemmingsplannen passen en/of waarvoor nog geen planologische procedure loopt. 

Aanvraag binnen de huidige ruimtelijke kaders

Vestiging van nieuw hyperscale datacenter kan 
momenteel niet door voorbereidingsbesluit en 

provinciaal amendement
Colocatie datacenters zijn in de provincie Flevoland 
toegestaan indien passend binnen het geldend 
bestemmingsplan



Rol Provinciale Staten

Kaderstellend Controlerend Volksvertegenwoordigend



Richtinggevende keuze - aandachtspunten



Denkbare scenario’s voor richtinggevende keuzes 
1. Laag scenario • Marktvraag wordt niet gefaciliteerd

• Individuele projecten binnen 
bestaande kaders

• Geen nieuwe hyperscale

2. Midden scenario • Marktvraag wordt gefaciliteerd onder 
provinciale voorwaarden

• Mogelijkheid tot clustering
• Geen nieuwe hyperscale

3. Hoog scenario • Marktvraag wordt gefaciliteerd, 
hoogconjunctuur

• Mogelijke clustering en verbinding 
met andere sectoren

• Eventueel vestigingsmogelijkheid 
bieden aan hyperscale (obv
vastgestelde randvoorwaarden)

Presentatie Commissie RND 19-01-22: Zelfde indeling, andere naamgeving scenario’s



Scenario’s

Laag scenario

Midden scenario

Hoog scenario

Regulerende Faciliterende Stimulerende

Instrumenten



Regulerende instrumenten

• Regels vaststellen via provinciale verordening met doorwerking naar 
gemeenten (eventueel aanscherping, aanpassen gemeentelijke 
omgevingsplannen)

• Handhaving en toezicht op bestaande wetgeving, bijvoorbeeld door de 
Omgevingsdienst



Faciliterende instrumenten

• Faciliterende randvoorwaarden organiseren voor de sector 
(bijvoorbeeld infrastructuur, clustering)

• Coördinatie samenwerking overheden

• Afspraken maken over bv. regionale clusters

• Convenant(en) met de sector (bijvoorbeeld duurzaamheid, 
restwarmte)



Stimulerende instrumenten

• Acquisitie binnen de sector

• Initiatieven ondersteunen

• Randvoorwaarden realiseren (voorinvesteren in bv extra capaciteit 
in infrastructuur)

• Subsidies verstrekken

• Samenwerking overheid, onderwijs en sector



Voorbeelden thema Ruimte
• Aanwijzen clustergebieden (Noord-Holland)

• Paraplu bestemmingsplan (met overgangsregime)

• Beleid van toepassing bij initiatieven die buiten de ruimtelijke kaders 
vallen (Amsterdam)



Voorbeelden thema water

• Vigerend beleid (drinkwater verbieden)

• Pre-advies Waternet (Amsterdam)

• In gebieden enkel koelingstechnieken zonder water toepassen

• Integrale afweging inclusief restwarmte



Voorbeelden thema energie 
infrastructuur
• Ontwikkelen van onderstation op eigen terrein, op eigen kosten op het 

TenneT-netwerk (> 80 MVA)

• Meekoppelkans: deel capaciteit eigen onderstation beschikbaar stellen 
voor andere functies 



Voorbeelden thema duurzaamheid

• Verplichte ontkoppeling restwarmte (in samenhang nabijheid en 
continuïteit)

• Hogere eisen aan inkoop duurzame energie



Ism. Externe partners (gemeenten, prov. N-HL, waterschap, omgevingsdienst, 
brancheorganisaties, betrokken inwoners, etc.) 

Planning op hoofdlijnen

Afhankelijk van gekozen strategie:

Reguleren

Faciliteren

Stimuleren

Uitvoering onderzoeken

Uitwerking communicatie/ 
participatieplan

Provinciale Staten:
Sessie 2: Bestaande kaders

Sessie 3: inhoud onderzoeken

Sessie 4: Integrale afweging 
scenario’s 

Vanaf Q3 2022Q1/Q2 2022 Q2 2022

Voorbereiding integrale 
afweging

Provinciale Staten:
Integrale afweging/ 

keuzes maken in 
kadervorming

Oordeelsvorming en 
vaststelling 

Kaderdocument

Kaderdocument datacenters: opstellen en vaststellen Datacenterstrategie uitvoeren



Samenwerking en informatie PS

• Sessie 3 – 6 april: inleiding uitkomsten onderzoeken
• Onderzoeken hierna beschikbaar via LIS

• Online vragenrondes met deskundigen over de onderzoeken (april/ mei)

• Sessie 4 – 11 mei: concept kaderdocument met integrale belangenafweging, 
voorstel voor kaders en instrumenten

• PS 15 juni/13 juli: Oordeelsvorming – Vaststelling Kaderdocument 
Datacenters
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