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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Datacenterstrategie 

Datum beeldvorming 
 

12 januari 2021 

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 over context, werkwijze en 
planning voor de totstandkoming van het 
Kaderdocument  
Check of werkwijze en inhoud aansluiten bij de 
verwachting 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Doel is toetsen van de werkwijze leidend tot de 
datacenterstrategie voor Flevoland 

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) 

Presentatie 

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

1 uur (mogelijk langer als er veel vragen zijn, we 
moeten er goed op letten dat de vragen alleen 
gaan over datgene dat nu gepresenteerd wordt – 
dus context,  werkwijze, planning) 

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

In de vergadering van 9 juni 2021 is aan het College 
op opdracht gegeven voor het  ‘Kaderdocument 
voor datacenters in Flevoland’ met voorstellen 
voor vertaling in beleid/regels. Ook is per motie 4 
bij Startnotitie 2757472 opdracht gegeven deze 
Kadernota uiterlijk in de vergadering van december 
2021 ter besluitvorming aan te bieden aan 
Provinciale Staten. Per Mededeling 2867252 zijn de 
Staten geïnformeerd over het feit dat dit niet 
haalbaar is gebleken en hoe de nieuwe planning er 
uit ziet. 

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

Geen. Er wordt ter plekke een presentatie gegeven. 

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

Projectleider datacenterstrategie (proces) en 
Senior-adviseur Datacenters (inhoudelijke expert 
ingehuurd op project) 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja  

 
 
 
26 november 2021 
 
SENB 
 
Datacenterstrategie 
   
 

 
2877478 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

Q1-2022: 2e beeldvorming/ werkbezoek/ technische 
sessie 
Q1-2022: 3e beeldvorming 
Q2-2022: oordeelsvorming en vaststelling 
Kaderdocument. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
   
  


