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Agenda 

• Proces Kaderdocument datacenters

• Peilen en toetsen – vragensessie geeft richting

• Vervolgproces



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

Planning op hoofdlijnen

Oordeelsvorming en vaststelling 
Kaderdocument

Uitwerking naar beleidsconsensus 
met overheden en overige partijen 

en belanghebbenden

Doorvertaling naar uitvoering en  
(juridische) instrumenten

Uitvoering onderzoeken

Uitwerking communicatie/ 
participatieplan

Commissie RND:
Sessie 2: Bestaande kaders

Sessie 3: inhoud onderzoeken

Sessie 4/5: Integrale afweging en 
keuzes maken

Vanaf Q3 2022Q1/Q2 2022 Q2 2022

Voorbereiding integrale 
afweging

Provinciale Staten:
Integrale afweging/ 

richtinggevende keuzes 
voor vervolg

Kaderdocument datacenters: opstellen en 
vaststellen

Beleidskeuze uitwerken naar 
strategie



Kaderdocument datacenters

Bedoeling: 
Sturing geven aan de vestiging van datacenters in Flevoland

Onze opdracht: 
• Leveren van heldere informatie over alle thema’s rondom datacenters 
• zodat u tijdig, weloverwogen en onderbouwd 
• een besluit kunt nemen over wat voor een type datacenters zich niet, wel of onder 

voorwaarden kunnen vestigen in Flevoland 

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



Richtinggevende keuzes voor vandaag

Doel: Uitgangsprincipes van PS te ontvangen die richtinggevend zijn bij de uitwerking tot 
een kaderdocument datacenters

- Nadere wensen m.b.t. algemene keuzes en de thema’s energie, ruimte, water, 
duurzaamheid en economie.

- Welke wensen en richtingen wil de commissie meegeven om nader uit te werken in het 
kaderdocument op de benoemde en onderzochte thema’s.

- Uitkomsten zijn belangrijk voor externe consultatie met Rijk, gemeenten en andere 
stakeholders en voor toetsing op uitvoering en wet- en regelgeving.



Peilen en toetsen
-vragensessie-



Richtinggevende keuzes | algemeen

Naar aanleiding van eerdere beeldvormende rondes bij commissie 
RND willen we eerst de volgende vraag voorleggen:

1. Moet het kaderdocument leiden tot randvoorwaarden voor:
a) alleen de vestiging van datacenters of
b) bedrijfsvestigingen met een grote ruimte, energie en/of water-

vraag?



Richtinggevende keuzes | algemeen

2. Welke thema weegt het zwaarst bij het stellen van kaders 
aan het vestigen van datacenters/ ‘grote bedrijven’?

a) De impact op het energienet
b) Het ruimtegebruik
c) Het gebruik van water
d) Economische bijdrage
e) Kansen voor duurzaamheidsbijdrage
f) Geen wens om extra kaders te stellen



Richtinggevende keuzes | thematisch



Thema: Energie infrastructuur

3. Vindt u dat er een maximum moet worden gesteld aan de impact 
van een bedrijf op het elektriciteitsnet?

a) Ja
b) Nee



Thema: Energie infrastructuur

4. Hoe denkt u dat grote energieverbruikers het beste een bijdrage 
kunnen leveren aan een zo optimaal mogelijke energiebalans van de 
ontwikkeling? 

We geven een aantal voorbeelden
a) Het continu inzetten op een zo laag mogelijk energieverbruik
b) Verplichten tot 100% afname groene energie
c) Het inzetten op restwarmtelevering
d) Het investeren in groene regionale en/of landelijke energieprojecten (zon- en 

windenergie)
e) Anders, bijvoorbeeld: …



Thema: Energie infrastructuur

5. Vindt u het wenselijk dat grote energieverbruikers bijdragen aan 
het versterken van de energie infrastructuur? 

a) Ja
b) Nee



Thema: Ruimte

6. Vindt u het wenselijk om voor de vestiging van bedrijven de 
ruimtelijke omvang (in hectares) te maximaliseren? 

a) Ja
b) Nee



Thema: Ruimte

7. Welk aspect weegt voor u het zwaarst bij de vestiging van 
datacenters/ ‘grote bedrijven’? 

a) Meervoudig ruimtegebruik
b) Kwalitatief hoogwaardige landschappelijk inpassing
c) Koppelkansen met andere functies/ontwikkelingen in de 

omgeving
d) Anders, namelijk: …



Thema: Economie

8. Welk(e) aspect(en) zijn voor u meest zwaarwegend als het gaat om 
vestiging van (nieuwe) bedrijven? 

a) Omvang financiële investeringen van het bedrijf
b) Voorgenomen samenwerking met het onderwijs
c) Te verwachten werkgelegenheid (kwantiteit en kwaliteit)
d) Investeringen in onderzoek en innovatieprogramma’s
e) Verwachte aantrekkende werking voor andere bedrijven
f) Andere, nl:…........



Thema: Duurzaamheid

Thema’s opgenomen in strategie:

Bron: Datacenterstrategie provincie Noord-Holland 2022-2024



Thema Duurzaamheid

9. Bent u bereid om de Flevolandse vestigingsvoorwaarden voor 
duurzaamheid gelijk te stellen aan de voorwaarden die in de 
datacenterstrategie van de provincie Noord-Holland zijn vastgesteld of 
moeten deze specifiek zijn toegesneden op Flevoland?

a) Ja, gelijk aan vestigingsvoorwaarden NH
b) Nee, graag specifieker toesnijden op Flevoland

Indien b, kunt u aangeven welke specifieke voorwaarden u voor 
Flevoland wenst?



Vervolgproces
• Richtinggevende keuzes worden vastgesteld binnen een dynamisch speelveld en 

dienen als ‘sturende principes’ in de uitwerking van het beleid in samenwerking 
met mede-overheden, semi-overheden en andere stakeholders.

• Consultaties 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) en uitkomsten vertaald naar Kaderdocument.

• Inwoners informeren en participeren in een bredere context in dit proces, in 
samenwerking met gemeenten


