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In de beantwoording van de vragen en wensen die uit de 1e vragenronde zijn gekomen zijn de 
volgende vragen overgenomen. Hierbij is de vrijheid genomen om vragen samen te voegen (met 
verwijzing) en soms weg te laten als de vraag al elders is beantwoord. 
 
Na de beantwoording van de vragen is nog een paragaaf toegevoegd over het proces tot vaststelling 
van het kaderdocument binnen de provincie. 
 
50PLUS 
 

1. Hoe worden in het proces van het kaderdocument de gemeenten betrokken, en wat is de 
status van de gesprekken? Is er al gesproken met de gemeenten op basis van de uitkomsten 
van rapporten, omdat er bijvoorbeeld al zaken worden ingekleurd?  

 
De gemeenten zijn vanaf het begin betrokken bij zowel de inhoud als het proces om te komen tot 
een gedragen kaderdocument datacenters, zoals in de presentatie aangegeven is onze ambitie om 
met de gemeenten tot beleidsconsensus te komen. De samenwerking en afstemming met de 
gemeenten is goed en constructief te noemen.  
 
In het opstellen van de onderzoeksrapporten hebben de onderzoekers van Dialogic-PB7, RHDHV en 
Sweco contact gehad met o.a. gemeenten, netbeheerders, datacenters, bedrijven in Flevoland e.a. 
partijen. In deze contacten is o.a. informatie opgehaald over het vigerende beleid en de uiteindelijke 
adviezen die zij opstelden naar aanleiding van de geformuleerde vragen in de Startnotitie 
Kaderdocument Datacenters. De uiteindelijke rapporten zijn ook gedeeld met de gemeenten. 
 
De wijze waarop en op welke thema’s nadere uitwerking nodig is, in samenwerking en eventueel ook 
besluitvorming met gemeenten en/of andere partijen, wordt in de komende periode nader 
uitgewerkt. De eventuele verschillende zienswijzen van gemeenten zijn nog niet meegenomen. De 
inkleuring van bepaalde zaken, zoals in de vraag wordt benoemd, is nog niet aan de orde omdat er 
vanuit de Provinciale Staten nog geen kaders zijn meegegeven om nader uit te werken met 
gemeenten.  
 

2. Op welke wijze worden inwoners betrokken in deze fase van het proces, vooral ten aanzien 
van aangewezen gebieden in het rapport? 

 
In deze fase van het proces is ervoor gekozen niet direct met de inwoners te communiceren. Immers 
het belangrijk om te bepalen waarom dit gesprek gevoerd wordt, wat dit bijdraagt aan het proces en 
welke ruimte voor inbreng er is. Bovendien moet een dergelijk gesprek passen in een totaalproces en 
niet op zichzelf staan.  
 
In de uitwerking van het proces met gemeenten zullen we moeten bekijken op welke wijze dit 
ingevuld wordt in overeenstemming met de aangenomen 6e onderzoeksvraag door de Staten en de 
opmerkingen van verschillende Statenleden om zo snel mogelijk te starten met het informeren van 
bewoners. Op het informeren van bewoners komen we in een aparte paragraaf terug.  Er wordt een 
afspraak met de indieners van de onderzoeksvraag gepland om hierover nader met elkaar te spreken 
en keuzes te maken. 
 

3. De bestaande datacenters in Flevoland zijn gebouwd op basis van de huidige technieken. Er 
worden nu en straks nieuwe technieken toegepast, zoals quantumservers met gevolgen voor 
o.a. het ruimtegebruik (meer dataopslag en minder ruimtebeslag).  



 
Op welke wijze worden nieuwe ontwikkelingen binnen de sector meegenomen?  

 
In de beantwoording van deze vraag wordt eveneens de vraag van Groen Links meegenomen op 
welke wijze geborgd kan worden hoe de ‘best beschikbare technieken’ door de sector gebruikt 
worden en de vraag van de SP over het toepassen van specifieke eisen aan het noodaggregaat.  
 
Voor het toepassen van de nieuwe technieken is het moment van de vergunningaanvraag cruciaal. In 
de vergunningverlening procedure wordt altijd aan de op dat moment best beschikbare technieken 
getoetst en dat is geborgd in de nationale wet- en regelgeving. Omdat de vergunningsprocedure ook 
het publicatiemoment voor een ontwerpvergunning kent waarop een zienswijze mag ingediend 
worden, biedt dit een mogelijkheid tot aanpassingen indien de ontwikkelingen in de sector sneller 
verlopen dan de vergunningverlening. 
 
In de uitgangspunten is aangegeven dat de keuze in principe gaat over het faciliteren van de sector 
op de middellange termijn (na 2025).  
 
Op dit moment kennen we nog niet de nieuwe ontwikkelingen en beschikbare technieken die op dat 
moment beschikbaar zijn. De vernieuwing in de sector gaat snel, ook omdat hiermee vanuit 
bedrijfsmatig oogpunt winsten zijn te behalen, en dit maakt het lastig om op dit moment uitspraken 
te doen over welke eisen gesteld kunnen worden. Het minimale niveau zijn de wettelijke eisen die 
volgen vanuit landelijke wet- en regelgeving en ten aanzien van lokale vestiging zou je hieraan, in een 
onderhandelingspositie, meer eisen of wensen aan kunnen stellen.  De vraag is of het wenselijk en 
mogelijk is om aan één specifieke sector andere eisen te stellen dan aan andere bedrijven als ze 
vallen onder dezelfde milieuregelgeving.  
 
De sector heeft zelf de ambitie vastgelegd, in het Climate Neutral Data Centre Pact, om in 2030 
klimaatneutraal te opereren. Op dit moment is de uitvoering en haalbaarheid hiervan nog lastig te 
toetsen. Dit zouden we als overheden samen met de sector kunnen operationaliseren en vastleggen 
in afspraken over welke technieken en praktijken hiervoor toegepast kunnen worden om deze 
ambitie te behalen.  
 
In afstemming met het Rijk en andere overheden moeten we bekijken hoe de ontwikkelingen in de 
sector gemonitord kunnen worden. En op welke wijze nieuwe ontwikkelingen worden vertaald naar 
eisen aan de sector middels landelijke wet- en regelgeving en hoe nieuwe ambities en praktijken 
gestimuleerd kunnen worden.  
 
Ten aanzien van het specifieke voorbeeld voor een noodaggregaat zijn er reeds voorbeelden bekend 
voor het benutten van schonere fossiele brandstoffen of het toepassen van een mix. Maar het zou 
ook kunnen dat op middellange termijn andere technieken worden toegepast. Het is van belang om 
hierin de ontwikkelingen te monitoren en de eisen op aan te passen zoals boven voorgesteld en ook 
reeds in MRA verband is georganiseerd.  
 
PVDA 
 

4. Verduidelijkende vraag: In de presentatie geeft u aan dat datacenters een voorkeur hebben 
voor vestiging in de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam tot 2030. Voor wie is dat 
bedoeld, en wat zijn de gevolgen hiervan voor de provincie Flevoland? 

 
De huidige clusters van colocatiedatacenters zijn grotendeels gevestigd in de gemeenten 
Haarlemmermeer en Amsterdam. In het vestigingsbeleid van beide gemeenten is aangegeven dat er 



nog ruimte is om de groei van de sector te faciliteren tot 2030. De datacenters groeien bij voorkeur 
ook nog in nabijheid van de bestaande clusters.  
 
Op het moment dat er geen ruimte meer is voor datacenters in deze gemeenten zal de sector op 
zoek gaan naar nieuwe vestigingslocaties. Gezien de lange voorbereidingstijd en onzekerheden 
wordt er door partijen ook nu alvast gezocht worden naar eventuele toekomstige locaties buiten 
Amsterdam en Haarlemmeer, mogelijk ook in Flevoland. 
 
De betekenis voor Flevoland is dat nu de keuze voorligt of Flevoland op middellange termijn 
eventueel een nieuw cluster van datacenters wil faciliteren. De sector kan voorlopig nog groeien in 
de beide gemeenten.  We kunnen echter niet uitsluiten dat er op de korte termijn initiatiefnemers 
zijn die zich in Flevoland gaan melden.    
 
Als de overheden in Flevoland besluiten om de sector te faciliteren kunnen hiervoor in de komende 
jaren de randvoorwaarden, het beleid en instrumentarium georganiseerd worden, in samenhang met 
het gewenste economisch profiel van de provincie.  

 
5. We hebben verschillende beeldvormende sessies gehad. Er is gesproken over een bredere 

toepassing van nieuw beleid voor ondernemingen met een grote impact op ruimte, energie 
en water. In hoeverre is dit alleen relevant voor datacenters, of zou dit de eerste stap 
kunnen zijn naar een kaderdocument voor het vestigen van grote ondernemingen?  

 
Deze vraag is in de cie. RND 11 mei verschillende malen gesteld en de inhoudelijke strekking ervan 
ondersteund. In de ambtelijke voorstellen die we in de presentatie hebben toegelicht adviseren we 
ook om een meer generiek beleid te ontwikkelen voor het al dan niet faciliteren van ondernemingen 
met een grote impact op ruimte, energie, water e.a. aspecten. De onderzoeken die zijn gedaan voor 
de thema’s water, economie en ruimte wijzen in dezelfde richting.  
 
Het kaderdocument datacenters kan een eerste bouwsteen zijn voor het voeren van het gesprek 
over de welke wijze waarop provincie Flevoland om wenst te gaan met bedrijven met een grote 
impact op ruimte, energie en bijvoorbeeld water. Hierin is het van belang om in overleg met 
relevante partijen tot een goede definitie te komen wat we onder een grote impact op ruimte, 
energie en bijvoorbeeld water verstaan, zoals ook door verschillende Statenleden in de sessie van 11 
mei 2022 is aangegeven. Op deze wijze kan ook een invulling gegeven worden aan definitie van de 
omvang van colocatie datacenters.  
 
Zie tevens beantwoording vraag 9. 
 
PVV 
 

6. Volgens de PVV is er meer tijd nodig is om afwegingen en keuzen te maken. Zij vraagt zich af 
of het document eerst bestuurlijk wordt afgetikt of worden de raden en Staten in positie 
gesteld om vooraf richting mee te geven?  

 
In het proces om tot vaststelling van het kaderdocument te komen zijn de Staten sturend. In dit 
datacenterstrategietraject hebben we aangegeven dat vanuit onze opdracht het onze bedoeling is 
om de Staten objectief alle informatie te bieden om een keuze te kunnen maken ten aanzien van de 
richtinggevende beleidskeuzen.  
 
Provinciaal beleid wordt ontwikkeld binnen de nationale wet- en regelgeving. Bij het opstellen van 
een provinciaal beleid worden de gemeenten geconsulteerd en pas na het vaststellen van het beleid 



kunnen de gemeenten tot een besluit komen om het provinciale beleid nog in een gemeentelijk 
(vestigings)beleid te vertalen en door de raden te laten vaststellen. 
 
In de presentatie hebben we aangegeven dat het de voorkeur heeft om beleidsconsensus te 
bereiken met gemeenten en ook het Rijk. In dat proces zijn de raden ook in positie, echter zullen we 
dit proces nog nader moeten inrichten gezien de verschillende aandacht voor het thema in de 
verschillende gemeenten. Dit kan betekenen dat we proberen meer gelijk op te lopen met de 
gemeenten.  
 
CDA 
 

7. Hoe is het overleg en de relatie met gemeenten? Zijn ze ontvankelijk, en hetzelfde geldt voor 
de contacten met de netbeheerders Liander en TenneT 

 
In de beantwoording van vraag 1 is ingegaan op het overleg en de relatie met de gemeenten. Ten 
aanzien van het tweede deel van de vraag, de relatie met de netbeheerders Liander en TenneT, geldt 
dat de samenwerking met de provincie Flevoland goed is.  
 
Voor het beheer, het uitbreiden van en het voorkomen van (toekomstige) knelpunten op het 
elektriciteitsnet is het voor de netbeheerders van belang om vroegtijdig inzicht te krijgen in de 
verwachte vermogensgroei (programma en programmering) in de provincie Flevoland. De provincie 
Flevoland heeft contacten met de netbeheerders over de impact van datacenters op het 
elektriciteitsnet. Maar daarnaast is er ook goed contact en samenwerking om gezamenlijk een goed 
inzicht te krijgen in de toekomstige vermogensgroei en de vertaling naar een toekomstige 
netinfrastructuur.  
 
D66 
 

8. Kunt u toelichten waarom er in het middenscenario geen hyperscale is opgenomen? 
 
De scenario's zijn opgesteld ten behoeve van de onderzoeken om de onderzoeksresultaten 
gestructureerd beschikbaar te maken voor uw Staten en ten behoeve van een verdere discussie. We 
hebben er voor gekozen om gebruik te maken van een laag, midden en hoog scenario. Deze 
scenario’s zijn opgesteld door Dialogic – PB7. Zij bestaan uit een aantal aannames ten aanzien van 
overheidskeuzen en marktontwikkelingen. Het doel van deze scenario’s was tweeledig. Enerzijds om 
inzicht te krijgen in de verwachte marktgroei (op middellange en lange termijn). Anderzijds zijn deze 
scenario’s gebruikt om inzicht te krijgen in de impact op o.a. ruimte, watergebruik, energie 
infrastructuur en de bijdrage aan de werkgelegenheid.  
 
In de scenario's zijn een aantal aannames gedaan waarbij de uitgangsscenario is dat de huidige 
ontwikkelingen gewoon doorgaan, met andere woorden dat de datacenters die binnen geldende 
bestemmingsplannen passen en het project van Meta in Zeewolde worden gerealiseerd. De 
vermelding 'geen hyperscales' betekent dus dat er geen rekening is gehouden in het midden scenario 
met nog een extra ontwikkeling van een hyperscale datacenter (zoals Google, Microsoft, Apple of 
nog een Meta). 
 
Door de kaders en voorwaarden te stellen kan het midden scenario nader gedefinieerd worden en 
pas daarna kunnen definitieve uitspraken gedaan worden over wat wij verstaan onder 'hyperscale' 
en of het wel of niet in het midden scenario past. 
 



In ons ambtelijk voorstel stellen we voor om op de korte termijn te reguleren, dus zeer beperkt 
colocatie datacenters toe te staan, zodat knelpunten op het elektriciteitsnet voorkomen kunnen 
worden en op middellange en lange termijn de sector te faciliteren.  
 
Dat betekent met gemeenten, netbeheerders en inwoners nadenken op welke plekken ruimte komt 
voor datacenters, en andere ondernemingen met een grote impact op ruimte, energie e.a. en 
hiervoor de randvoorwaarden realiseren, bijvoorbeeld ten aanzien van de energie infrastructuur 
maar ook eisen ten aanzien van het type en de omvang, met andere woorden: wel of geen 
hyperscale datacenters en welk ontwikkelscenario (laag, midden en hoog). In dit proces worden de 
politieke keuzen gemaakt welke ontwikkelingen wel of niet gewenst zijn voor de provincie Flevoland. 
 

9. Is er al een keuze gemaakt om specifiek tot een kaderdocument datacenters op te stellen, 
moet dit niet verbreed worden? En hoe loopt dit parallel met Nieuw Economisch Beleid 
(NEB) 

 
De Staten heeft in de Startnotitie de opdracht gegeven om een specifiek kaderdocument datacenters 
op te stellen. Of het wel of niet verbreed moet worden is aan de Staten om te bepalen. De 
vraagstelling en beantwoording van vraag 5 kan hierin tevens in worden meegenomen. 
 
We zien wel de noodzaak om het kaderdocument te verbinden met het NEB - programmalijn 
ruimtelijke economie. 
 
We zien in de uitwerking van een kaderdocument datacenters aanknopingspunten voor verbreding, 
zoals in relatie tot het Nieuw Economisch Beleid, het uitwerken van het programma REIS (Regionale 
Energie Infrastructuur) en het zoeken naar locaties voor het inpassen van ondernemingen met een 
grote impact op ruimte en energie.  
 
VVD 
 

10. In het thema energie en ruimte wordt aangegeven dat er gestuurd kan worden met het 
ruimtelijk-juridisch instrumentarium. Is het mogelijk om hier voorbeelden van te geven?  

 
In de beeldvormende sessie van 2 maart 2022 hebben we een presentatie gehouden over denkbare 
kaders en instrumenten in het licht van het kaderdocument datacenters, hierin zijn ook voorbeelden 
opgenomen en genoemd van ruimtelijk-juridisch instrumentarium. 
 
Voordat deze afweging gemaakt kan worden zullen de Staten in het proces van het kaderdocument 
een richtinggevende beleidskeuze moeten vaststellen zodat we samen met gemeenten e.a. partijen 
kunnen onderzoeken welk instrumentarium nodig is om hierop te kunnen sturen. Een combinatie 
van beleidsmatige en juridische sturing (regulering met omgevingsprogramma, 
omgevingsverordening, beleidsregels, bestemmingsplan) en zachte sturing, bijvoorbeeld met een 
convenant (afspraken met de sector en overheden over korte, middellange en lange termijn) is hierin 
eveneens goed denkbaar.  

 
Fractie van der Starre 
 

11. Huidige situatie van de elektriciteitswet betekent dat de sturingsmogelijkheden binnen 
vigerende bestemmingsplannen bij aanvraag van een datacenter klein zijn. Wat zijn de 
mogelijkheden van de elektriciteitswet om te kunnen sturen? 

 
De elektriciteitswet biedt geen mogelijkheden om te sturen binnen een vigerend bestemmingsplan. 
De wet ziet er o.a. op toe dat er niet gediscrimineerd wordt en dat de aanvragen worden behandeld 



in volgorde van binnenkomst (‘first come, first serve’). Dit betekent concreet dat als een 
bestemmingsplan de functie datacenter toestaat en de initiatiefnemer een aanvraag indient bij 
Liander zijn een aansluitplicht hebben en bij beschikbare capaciteit ook een leveringsplicht, ook al 
betekent dit dat bijvoorbeeld meerdere projecten en initiatieven geen aansluiting kunnen krijgen 
indien door de aanvraag van een datacenter in een verzorgingsgebied congestie optreedt. Indien er 
sprake is van congestie van levering dienen de netbeheerders hierop te acteren door uitbreidingen 
en/of verzwaringen te verwerken in hun investeringsplannen. 
 
Liander mag strikt genomen ook geen reserveringen (of zogenaamde voorinvesteringen) maken voor 
toekomstige functies waarvan zij verwachten dat die in een gebied gerealiseerd gaan worden, zoals 
woningbouw, scholen, kinderdagopvang of bedrijven. Alleen concrete aanvragen dienen met een 
aansluiting en levering verwerkt te worden.  
  
Wel zijn er vanuit verschillende overheden voorstellen aangereikt om hierin verbetering aan te 
brengen zodat overheden en netbeheerders wel een programmering en prioritering kunnen 
vaststellen, hierbinnen afwegingen kunnen maken. De verwachting is echter niet dat op korte 
termijn nieuwe wet- en regelgeving wordt vastgesteld.  
 
FD 
 

12. De vraag die rijst naar aanleiding van de zorgen over de energie infrastructuur. Op welke 
wijze gaat dit gerealiseerd worden? Het wordt een moeilijke opgave om dit veilig en stabiel 
te houden?  

 
De uitbreiding van de energie infrastructuur is een majeure opgave in heel Nederland, en ook in de 
provincie Flevoland. In meerdere delen van Nederland is er op dit moment sprake van knelpunten op 
het elektriciteitsnet in het leveren of het terugleveren van elektriciteit. Ook in Flevoland speelt dit, in 
de volgende link is de beschikbare capaciteit per gebied inzichtelijk gemaakt. (zie link: Beschikbaarheid 

capaciteit per gebied | Liander).  
 
In de brief die de Staten (referentie) hebben ontvangen over de uitbreiding van netwerk en de 
inpassing van de 380kV verbinding door de provincie Flevoland heeft TenneT de urgentie 
aangegeven voor het uitbreiden van het netwerk om een toekomstbestendige infrastructuur voor 
transport en levering te kunnen realiseren.  
 
TenneT en Liander zijn verantwoordelijk voor de uitbreiding van de energieinfrastructuur, 
respectievelijk voor het hoofdnet en het distributienet (nader toelichten). In de verschillende 
werkgebieden van TenneT en Liander is de uitbreiding van de energie infrastructuur urgent om 
knelpunten op het net te voorkomen. Een goede samenwerking tussen overheden en netbeheerders, 
inzicht in programmering van wonen, werken e.a. functies en het opstellen van een gezamenlijke 
planning en prioritering is wenselijk om eventuele knelpunten te voorkomen of mogelijk op te lossen.  
 
Alle provincies zijn bezig met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een integraal 
proces van inventariseren, programmeren en eventueel prioriteren van diverse ontwikkelingen en de 
effecten hiervan op de elektriciteitsinfrastructuur. Deze resultaten dienen in overleg met de 
netbeheerders vertaald te worden in de tweejarige investeringsplannen van de netbeheerders.  
 
Ook Flevoland is met deze voorbereidingen bezig en voegt een tweetal processen samen. Het REIS 
(Regionaal Energie Infra Structuur) en het opstellen van een provinciaal MIEK (Meerjarig 
Investeringsplan Energie en Klimaat) worden samengevoegd in het FLIEK (Flevolands (meerjarig) 
Investeringsplan Energie en Klimaat). Als Staten zult hierover aanvullend geïnformeerd worden. 
 

https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit
https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit


 
PvdD 
 

13. Hoe stevig is de huidige stop die door de Provinciale Staten is ingesteld? 
 
Provinciale Staten hebben op 9 juni 2021 een amendement aangenomen met de volgende strekking: 
‘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’.  
 
De huidige stop geeft het (voorlopige) provinciale belang aan. Op basis hiervan brengt de provincie 
dat belang in bij eventuele nieuwe ontwikkelingen (waarvoor een nieuwe planologische procedure 
noodzakelijk is, vaak een aanpassing van het bestemmingsplan) en het biedt de basis voor het 
inzetten van juridische instrumenten zoals bijv. een reactieve aanwijzing.   
 
JA21 
 

14. Er lijkt vooral aandacht te zijn voor de ruimte die toekomstige datacenters nodig hebben in 
de provincie om te groeien, en minder voor de ruimte die nodig is voor de servers van eigen 
bedrijven om te groeien. Welke groei is nodig om de groei van de eigen bedrijven te kunnen 
faciliteren?  

 
In het onderzoek van o.a. Dialogic/PB7 is aangegeven dat het voor het faciliteren van de groei van de 
eigen bedrijven in Flevoland niet noodzakelijk is om de groei van datacenters te faciliteren in de 
provincie. Zij kunnen gebruik maken van de bestaande datacenters en van eventuele nieuwe 
datacenters elders in Nederland en/of Europa. Dat is ook in de presentaties binnen het proces van 
het kaderdocument datacenters aangegeven.  
 
De vraag die voorligt is of er in het toekomstig ruimtelijk-economisch profiel van de provincie 
Flevoland ruimte is voor het faciliteren van datacenters. Deze datacenters hebben een 
(inter)nationale functie en zijn dus niet enkel bedoeld voor gebruik door bedrijven uit de provincie 
Flevoland.  
 

15. Vooral de grote partijen, zoals Meta, zijn niet transparant over het gebruik van water en 
energie. Als je kaders wil stellen moet je over de data beschikken, op welke wijze wordt 
hiermee omgegaan?  

 
Om in aanmerking te kunnen komen voor een omgevingsvergunning moeten bedrijven laten zien 
hoe zij zich aan de geldende wet- en regelgeving houden ten aanzien van watergebruik, 
energieverbruik en – efficiency, duurzaam bouwen en vele andere zaken. Bij het indienen van een 
aanvraag dienen zij deze informatie te overhandigen. Op basis van meerdere aanvragen en de 
geaggregeerde informatie kan hieruit informatie worden gehaald voor het monitoren en stellen van 
nieuwe en meer duurzame eisen.  
 
Het is mogelijk om bijvoorbeeld via een anterieure overeenkomst hier afspraken met bedrijven over 
te maken. 
 
 
 
 



 

 
 
Vervolgproces Kaderdocument datacenters 
 
In de beeldvormende ronde van de cie. RND op 11 mei 2022 is door verschillende partijen 
aangegeven dat zij meer tijd nodig hebben om de afweging te maken om op basis van de door ons 
verstrekte informatie tot de richtinggevende beleidskeuzen te komen.  
 
Afgesproken is om het gesprek naar aanleiding van de presentatie op 11 mei 2022 en de 
voorliggende schriftelijke beantwoording van de vragen in een volgende cie. RND beeldvormend te 
bespreken. We zullen op de sessie van 15 juni 2022 geen nieuwe informatie presenteren. Wel zullen 
we een korte samenvattende inleiding verzorgen met een scherpere formulering van de 
beleidskeuzes. 
 
In verschillende vragen en wensen tijdens de cie. 11 mei jongstleden is het belang benadrukt: 
 

• Om goede afstemming te zoeken met o.a. medeoverheden over de richtinggevende 
beleidskeuze (bereiken beleidsconsensus) en het onderzoeken van rolverdeling en inzet 
passend instrumentarium.  

• Daarnaast is door partijen de wens genoemd om direct inwoners te informeren over het 
proces en inhoud.  

• En is de vraag gesteld op welke wijze het Kaderdocument datacenters doorwerking heeft 
naar een specifieke datacenterstrategie en/of naar andere beleidskaders of uitvoering.  

 
Een zorgvuldige afstemming over de beleidskeuzes met gemeenten, het Rijk, de netbeheerders, 
belangenorganisaties, Vitens, het waterschap Zuiderzeeland e.a. partijen vraagt tijd. Dat gaan we 
organiseren in de maanden juni, juli en augustus. Ondanks dat het de zomerperiode is geeft dat ons 
ruimte om met partijen te consulteren en de resultaten hiervan mee te geven richting 
oordeelsvorming. Op deze wijze onderzoeken we de beleidsconsensus, haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid van de richtinggevende beleidskeuzes. En we kijken in hoeverre het mogelijk is om 
afspraken te maken over het inrichten van een parallel lopend besluitvormingsproces waarin zowel 
de Staten als de raden in positie kunnen komen.  
 
Onderdeel van het consultatie- en besluitvormingsproces is het ontwikkelen van een gezamenlijke 
strategie om inwoners te informeren over het proces en de inhoud, en ze op onderdelen uit te 
nodigen mee te denken en advies te geven. 
 
Het e.e.a. betekent dat de oordeelsvorming en besluitvorming van het kaderdocument over de 
zomerperiode heen wordt getild en er als volgt uit ziet:  
 

• Beeldvormende sessie RND   15 juni 2022 

• Oordeelsvormende sessie RND  28 september 2022 

• Besluitvormende sessie PS  26 oktober 2022 
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