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Proces Kaderdocument datacenters



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



In samenwerking met externe partners (gemeenten, provincie Noord-Holland, 
waterschap, omgevingsdienst, brancheorganisaties, betrokken inwoners, etc.) 

Planning op hoofdlijnen

Vertrekpunt zijn de richtinggevende 
beleidskeuzes door PS

Uitwerking naar beleidsconsensus 
met overheden en overige partijen 

en belanghebbenden

Doorvertaling naar uitvoering en  
(juridische) instrumenten

Gezamenlijk vaststellen

Uitvoering onderzoeken

Uitwerking communicatie/ 
participatieplan

Provinciale Staten:
Sessie 2: Bestaande kaders

Sessie 3: inhoud onderzoeken

Sessie 4: Integrale afweging en 
keuzes maken

Vanaf Q3 2022Q1/Q2 2022 Q2 2022

Voorbereiding integrale 
afweging

Provinciale Staten:
Integrale afweging/ 

keuzes maken

Juni/ juli:
Oordeelsvorming en 

vaststelling 
Kaderdocument

Kaderdocument datacenters: opstellen en vaststellen Beleidskeuze uitwerken naar strategie



Context voor richtinggevende beleidskeuzes



Datacenters – marktvraag in de tijd 

Nu 203520302025

Huidige vestigingslocaties faciliteren 
marktvraag 

Sector zoekt nieuwe vestigingslocaties. 
Wil Flevoland dit faciliteren? Onder welke 

voorwaarden? 

De sector zoekt extra ruimte buiten de huidige vestigingslocaties en Flevoland is dan in beeld. Dit wordt ook wel 
het ’vierde cluster datacenters’ genoemd. Het betreft het eventueel accommoderen van de voorziene groei 
(vooral) na 2025 bij de huidige groeiverwachting. 

Kaderdocument datacenters bevat richtinggevende beleidskeuzes die de basis vormen voor de 
datacenterstrategie en de uitvoering hiervan. 
Het Kaderdocument datacenters geeft antwoord op de vraag of en hoe de provincie (in afstemming met de 
gemeenten en andere partijen) in deze marktvraag wil faciliteren: hoeveel en waar op langere termijn en onder 
welke voorwaarden?



Dynamische context
• Voorbereidingsbesluit Rijk hyperscale datacenters en inhoudelijke 

beleidsuitwerking
• Ruimte voor groei datacenters in Haarlemmermeer en Amsterdam 

tot 2030
• Samenwerking en afstemming in het proces met partijen zoals 

gemeenten, Vitens, Waterschap Zuiderzeeland, TenneT, Liander, de 
branche en andere belangenorganisaties

• Maatschappelijk debat over datacenters en steeds meer aandacht 
voor ‘verdozing’ van het landschap

• Informeren van inwoners over het proces en de kaders (in 
samenwerking met gemeenten)



Keuzes en uitvoerbaarheid
• Beleidsconsensus over inhoud en uitvoering met gemeenten, het 

Rijk en andere relevante partijen en belanghebbenden

• Haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de keuzerichting dient te 
worden getoetst (uitvoering, juridisch)

• Richtinggevende keuzes worden vastgesteld binnen een dynamisch 
speelveld en zien we als ‘sturend principe’ in de uitwerking van het 
beleid in samenwerking met andere partijen. 



Richtinggevende beleidskeuzes

Ambtelijke voorzet voor reflectie en bijsturing door PS



Hoofdrichting | onderscheid korte en lange termijn

Nu 203520302025

Reguleren voor de korte termijn en 
organiseren randvoorwaarden voor 

middellange termijn

Faciliteren van de sector (colocaties) op 
middellange termijn in aangewezen 

gebieden onder randvoorwaarden, mits 
energie infrastructuur op orde is en passend 

binnen Nieuw Economisch Beleid



Richtinggevende beleidskeuzes

1. Met onze medeoverheden werken we aan 
beleidsconsensus voor het reguleren van de vestiging van 
datacenters

2. Voor de korte termijn wordt de vestiging van datacenters 
gereguleerd, in afstemming en overleg met gemeenten en 
netbeheerders

3. Voor de middellange termijn wordt de vestiging van 
datacenters gefaciliteerd onder nader te bepalen 
randvoorwaarden (ook regulering noodzakelijk)



Richtinggevende beleidskeuzes

4. De eisen ten aanzien van water en duurzaamheid zijn 
minimaal gelijkwaardig aan beleid provincie Noord-Holland. 
Per locatie worden deze eisen uitgewerkt en vastgesteld. 

5. Inwoners informeren en participeren in een bredere 
context, in samenwerking met gemeenten



Richtinggevende beleidskeuzes – nadere 
uitwerking



Thema: Energie infrastructuur
Korte termijn: stevig reguleren
• Op de korte termijn inventariseren Liander, de provincie en gemeenten de zachte 

en harde plannen voor datacenters, en andere energiegebruikers en impact op het 
elektriciteitsnet, en onderzoeken de maatregelen en instrumenten om dit te 
reguleren zodat knelpunten op het net voorkomen kunnen worden

• Hierbij wordt ook gekeken naar ruimtelijk-juridisch instrumentarium

Middellange en lange termijn: faciliteren
• De energie-infrastructuur in Flevoland is sturend voor de ruimtelijk-economische 

ontwikkelingen in de provincie.
• In overleg en afstemming met de netbeheerders TenneT en Liander wordt 

uitgewerkt welke locaties (in de toekomst) geschikt zijn voor het vestigen van 
functies met een grote impact op de energie infrastructuur en het net wordt 
hierop ontworpen en gerealiseerd. 



Thema Ruimte | zoeklocaties

• Datacenters en eventueel bedrijven met een (nog te bepalen) grote impact 
op ruimte, energie en water kunnen in de provincie Flevoland enkel op 
aangewezen locaties vestigen.

• Deze locaties dienen in uitwerking met gemeenten te worden vastgesteld. 
De voorzet van RHDHV wordt hierin meegenomen. Nabijheid van stedelijk 
gebied voor het benutten van o.a. de restwarmte is uitgangspunt.

• Voor deze aangewezen locaties worden landschappelijke 
inpassingsplannen en randvoorwaarden opgesteld ten aanzien van 
ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing. 

• In de overige gebieden wordt het ruimtelijke juridisch instrumentarium 
en/of beleid aangepast zodat de ontwikkeling van datacenters niet meer 
mogelijk is. 



Economie

• Er wordt ingezet op het realiseren van zo veel mogelijk 
meekoppelkansen. 

• Nadere uitwerking volgt in overleg met de gemeenten waarin de 
aangewezen locaties liggen.

• Het Nieuw Economisch Beleid geeft beleidsruimte voor de 
uitwerking van de economische profielen van de aangewezen 
locaties voor vestiging van datacenters e.a. bedrijven met een 
grote impact op ruimte en energie.



Thema Water

• In overleg met Vitens en het Waterschap Zuiderzeeland wordt op basis van 
de aangewezen locaties (ruimtelijk spoor) nader uitgewerkt wat de eisen 
ten aanzien van watergebruik per gebied worden.

• Sturen op type koelsystemen en hergebruik door restwarmte wordt 
geadviseerd door Sweco. 

• Uitgangspunten hierbij zijn de volgende en kunnen verschillende per 
gebied: voor koeling wordt gebruik van hemelwater, oppervlaktewater, 
onttrekking van grondwater voor koeling wordt beperkt en de hoeveelheid 
benodigd water wordt zoveel mogelijk beperkt door het inzetten van 
geavanceerde koeltechnieken.



Duurzaamheid

• Uitgangspunt is dat er een gelijk speelveld aan maatregelen 
ontstaat in Nederland.

• In overleg met de OFGV wordt nader uitgewerkt op welke wijze en 
wanneer het toezicht en handhaving op datacenters wordt 
georganiseerd en op welke wijze de toetsing van nieuwe aanvragen 
wordt ingericht. 



Gespreksronde met PS over

• Richtinggevende beleidskeuzes 

• Vervolguitwerking richting Kaderdocument datacenters 
met richtinggevende beleidskeuzes die de basis 
vormen voor de datacenterstrategie en de uitvoering 
hiervan



Extra | uitkomsten onderzoeken

Samenvatting van beeldvormende sessie 13 april 2022



Thema Economie: “Welke concrete kansen biedt de vestiging van datacenters in Flevoland 
voor het regionale economische ecosysteem?” 

Laag scenario

• Zeer beperkte impact op 
regionale werkgelegenheid en 
bestedingen

• Regionale datacenters zijn 
belangrijk voor de digitalisering 
van de regionale economie en 
moeten wel ruimte krijgen om te 
groeien

• Nagenoeg geen clustereffecten

Hoog scenario

• Zeer goed voor Nederland als 
internationale data(center)hub

• Behoorlijke versterking van de 
provinciale IT-sector, beperkte 
impact op totale provinciale 
economie

• Behoefte aan graduele 
aanpassingen in met name het 
technische MBO-onderwijs

• Beleid gericht op het 
aantrekken van additionele IT-
bedrijven

• Samenwerking met omgeving 
mogelijk.

Midden scenario

• Goed voor Nederland als 
internationale data(center)hub.

• Versterking van de provinciale 
IT-sector, beperkte impact op 
totale provinciale economie, 
wel een (eventuele) behoorlijke 
lokale impact voor Zeewolde

• Behoefte aan graduele 
aanpassingen in met name het 
technische MBO-onderwijs

• Enige samenwerking met 
omgeving mogelijk.



Bijzondere punten en waarnemingen
• Moderne datacenters hoeven niet veel water te 

gebruiken;
• Datacenters zijn onderdeel industrie;
• Hergebruik van warmte koelwater is een kans (lastig te 

benutten);
• KRW waterlichamen benadering / locatie benadering;
• Absolute benadering of relatieve benadering? 

Mogelijkheden provincie
• Waterregelingen -> WS ZZL en RWS (wet milieubeheer)
• Geen gebruik leidingwater / grondwater (is al geregeld)
• Beleidsregels omgevingsverordening (- > RO studie)
23

Thema water: effecten op watersysteem en –kwaliteit
Hoofdconclusie Sweco: binnen strenge restricties relatief beperkt effect 
op watersysteem

Waterverbruik sterk afhankelijk type 
koelsysteem

• Droge koeling gebruikt geen water

• Bij natte koeling kan watergebruik 
beperkt worden

Advies is sturen op:

• Type koelsysteem

• Hergebruik warmte 

Bovenstaande is voor watergebruik relevanter 
dan de grootte van het datacenter 



Thema ruimte: welke locaties zouden geschikt zijn en is aanpassing ruimtelijk beleid nodig

De uitgevoerde beleidsanalyse constateert dat er weinig specifieke regelgeving/beleid is voor 
de vestiging van datacenters

Wanneer je kijkt naar de scenario’s en de benodigde ruimte is de conclusie:

◼ Laag → regionale datacenters en colocatie datacenters passen op bestaande 
bedrijventerreinen, afhankelijk van beschikbare ha wellicht beperkt uitbreiding.

◼ Midden → voor colocatie datacenters is waarschijnlijk beperkt uitbreiding nodig (350 MW, 
circa 50 ha)

◼ Hoog → voor de grotere colocatie datacenters en hyperscale datacenters is uitbreiding nodig 
(circa 700 MW, circa 100 ha)

En de kaart met potentiele zoekgebieden geeft dan antwoord waar dat zou kunnen. Voor 
scenario midden en hoog geeft het rapport potentiële zoekgebieden aan



Ruimtelijke analyse naar

potentiële zoekgebieden



Energie infrastructuur
Inzicht in capaciteit
▪De opgave is groot en breed. Analyse voor provincie Flevoland in ontwikkeling 

(Liander), geeft zicht op beschikbare capaciteit per onderstation – op dit moment 
en in de toekomst
▪Capaciteit is beperkt en knelpunten worden verwacht indien er (on)verwachte 

aanvragen voor grootgebruikers komen.

Impact en sturing
▪ Impact van een datacenter op beschikbare capaciteit in een gebied kan groot zijn. 

Met de huidig beschikbare instrumenten (Elektriciteitswet, vigerende 
bestemmingsplannen) weinig sturing mogelijk.
▪Keuzes in programma en programmering voor de provincie Flevoland in overleg 

met gemeenten zijn hierin randvoorwaardelijk, waaronder over functies met een 
grote impact op het net. 



Maatregelen duurzaamheid
• Maatregelen en afspraken in de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en 

de provincie Noord-Holland als basis nemen o.a. een verplichte ontkoppeling 
op restwarmte.

• Voorkeur voor gelijk speelveld datacenters zodat er geen waterbed-effect 
ontstaat, hierin kunnen we optrekken met de provincie Noord-Holland.

• In het onderzoeksrapport van RHDHV wordt in het onderzoeken van 
geschikte locaties (zoeklocaties) nabijheid van stedelijk gebied of 
economische functies voor het eventueel aansluiten op of realisatie van een 
warmtenet als één van de uitgangspunten genomen. 


