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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Besloten beeldvorming Anterieure Overeenkomst 
Datacenter Zeewolde 

Datum beeldvorming 
 

6 of 13 april 

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. 
De aanleiding voor het beeldvormend agenderen 
van dit onderwerp is de toezegging van 
gedeputeerde Appelman in de Provinciale Staten 
vergadering van 26 januari, namelijk het 
organiseren van een besloten vergadering waarin 
de statenleden vragen kunnen stellen over de 
anterieure overeenkomst Datacenter Zeewolde. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De beeldvorming zorgt er voor dat de statenleden 
nader geïnformeerd kunnen worden over de 
afspraken in de anterieure overeenkomst en in de 
gelegenheid worden gesteld hier vragen over te 
stellen. 

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) 

Aangezien geheimhouding op de Anterieure 
Overeenkomst is gelegd, dient de beeldvorming in 
een besloten vergadering plaats te vinden. In de 
commissie zal bij de start van het onderwerp 
worden voorgesteld om de deuren te sluiten en 
publiek zal de zaal moeten verlaten. Als dit 
besloten is door de commissie zal gestart worden 
met een korte presentatie waarna de statenleden 
vragen kunnen stellen. Aan het eind van de 
bespreking zal aan de commissie gevraagd worden 
geheimhouding op te leggen op hetgeen besproken 
is in de vergadering.  
Voorstel is om eerst een korte presentatie te geven 
over de afspraken die zijn gemaakt in de anterieure 
overeenkomst, waarna commissieleden vragen 
kunnen stellen.  

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

60 minuten 

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

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op 
het datacentrum in Zeewolde. De anterieure 
overeenkomst heeft geen historie in de staten, 
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maar het datacentrum Zeewolde wel. Hier zijn 
verschillende debatten over gevoerd op o.a.: 

- 26 januari 2022: interpellatiedebat en 
bekrachtiging geheimhouding anterieure 
overeenkomst.  

- 8 december 2021: interpellatiedebat 
En verschillende mededelingen gestuurd, o.a.: 

- Samenvatting Anterieure Overeenkomst 
Gemeente Zeewolde, Provincie Flevoland 
en Polder Networks. 

- Mededeling - Behandeling 
bestemmingsplan Trekkersveld IV door de 
gemeenteraad van Zeewolde. 

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

Voorafgaand aan de beeldvorming zal de 
anterieure overeenkomst weer beschikbaar worden 
gesteld in de kluis (van 24 maart tot 13 april). In de 
vergadering zal de anterieure overeenkomst als 
hard-copy worden uitgedeeld aan de aanwezige 
statenleden die aan het eind van de bespreking 
weer wordt ingenomen. 

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

Senior beleidsadviseur economie en senior jurist 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

ja 

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

Er is geen vervolg gepland op de beeldvorming 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
   
  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/22-december/19:00
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2882717-v1-Samenvatting-Anterieure-Overeenkomst-Tulip.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2882717-v1-Samenvatting-Anterieure-Overeenkomst-Tulip.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2882717-v1-Samenvatting-Anterieure-Overeenkomst-Tulip.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2869910-v6-Mededeling-Behandeling-bestemmingsplan-Trekkersveld-IV-door-de-gemeenteraad-van-Zeewolde.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2869910-v6-Mededeling-Behandeling-bestemmingsplan-Trekkersveld-IV-door-de-gemeenteraad-van-Zeewolde.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2869910-v6-Mededeling-Behandeling-bestemmingsplan-Trekkersveld-IV-door-de-gemeenteraad-van-Zeewolde.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2854712-v13-mededeling-datacenter-Zeewolde.pdf

