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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 welke datacenters zich niet, wel of onder voorwaarden 

kunnen vestigen in Flevoland

Eindproduct:  
Kaderdocument datacenters bevat richtinggevende beleidskeuzes die de basis 
vormen voor de datacenterstrategie en de uitvoering hiervan
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Datacenters – typen en kenmerken
Regionale en nationale colocatie Internationale colocatie Hyperscale

• Datacenters staan overal in 
Nederland en bieden lokale 
bedrijven en overheden een 
platform hun diensten te faciliteren. 

• Sommige datacenterproviders zijn 
specifiek in één provincie met een of 
meerdere vestigingen te vinden. 
Terwijl andere datacenter operators 
op verschillende plekken in 
Nederland te vinden zijn.

• Internationale datacenters 
positioneren zich als dé plek om 
online diensten in Europa te 
verdelen. 

• Deze datacenters zijn over het 
algemeen eigendom van grote 
internationale gespecialiseerde 
bedrijven.

• Veel van deze datacenters zijn rond 
Amsterdam te vinden.

• Hyperscale datacenters zijn in 
eigendom van en in gebruik door 
een wereldwijd opererende 
internetbedrijf. 

• In Nederland zijn een aantal 
hyperscale datacenters gevestigd 
(Middenmeer, Eemsmond). 
In Flevoland is het project Meta 
actueel. 

Colocatie datacenters



Datacenters -Ruimtegebruik en inpassing

Hyperscale datacenters

• Extensief ruimtegebruik
• Solitaire functie
• Voorkeur voor vestiging in niet-

stedelijke gebieden

Colocatie datacenters

• Intensief/ intensief ruimtegebruik (als voorwaarde)
• Combinatie met andere functies in gebied
• In en nabij stedelijke gebieden, bestaande 

bedrijventerreinen, hergebruik of herontwikkeling



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 e.a. partijen) in deze marktvraag wil faciliteren: hoeveel en waar op langere termijn en onder welke 
voorwaarden?



Datacenters in Flevoland 2021

Bron en toets: Stratix (2020), PB7 (2021)

Gemeente Naam Oppervlakte datavloer (m2) Vermogen
(MegaVolt-Ampere-MVA)

Almere Datacenter Almere 400 1
Final Frontier 250 0,7
Keppel/NorthC 5.500 20
Unet 80 0,3

Dronten Serverius 1.200 2
Solcon 320 0,6

Lelystad Cellnex 180 0,5
Totaal 7.930 25,1



Datacenters in Nederland | huidige situatie

‘Meta’Regionale 
datacenters

Internationale
colocatie

Hyperscale



Datacenters in Nederland – markt verandert –keuzes maken

• Algemeen: Het vestigingsklimaat van de regio Amsterdam is veranderd. De 
marktvraag (prognoses) is naar beneden bijgesteld

• Flevoland:
• Projecten in de provincie Flevoland zijn geannuleerd (bijvoorbeeld Almere) 

en/of naar achteren geschoven.
• Hyperscale datacenter Meta is in planvormingsfase. Bij realisatie afgerond na 

2027. Een tweede hyperscale wordt op korte termijn niet verwacht en is ook niet 
mogelijk (amendement). 

Het is van belang in de komende maanden afgewogen beleidskeuzen te maken.
Dit schept duidelijkheid over het vestigingsbeleid aan de markt en de omgeving.
 In samenhang brengen met (eventueel nieuw) Rijksbeleid, MRA en gemeenten. 
Hoe?



Denkbare scenario’s voor richtinggevende keuzes

Reguleren, faciliteren, stimuleren van de markt 
als basis voor scenario’s.

Het doel van de scenario’s is om impact op 
thema’s te onderzoeken en het gesprek te 
voeren over richtinggevende beleidskeuzes.

In de scenario’s worden prognoses gehanteerd 
op basis van ontwikkeling van de markt (vraag) 
en keuzen beleid (overheid).

1. Reguleren • Marktvraag wordt niet gefaciliteerd
• Individuele projecten binnen 

bestaande kaders
• Geen nieuwe hyperscale

2. Faciliteren en 
sturen

• Marktvraag wordt gefaciliteerd onder 
provinciale voorwaarden

• Keuze voor clustering
• Geen nieuwe hyperscale

3. Stimuleren • Marktvraag wordt gefaciliteerd, 
hoogconjunctuur

• Clustering en verbinding met andere 
sectoren

• Eventueel vestigingsmogelijkheid 
bieden aan hyperscale (obv
vastgestelde randvoorwaarden)



Onderzoeken van 5 thema’s

verdozing

Communicatie/ 
participatie



Thema organisatie Onderzoeksperiode
Economie Dialogic & PB7 Nov - maart

Ruimte Royal Haskoning DHV Januari-1 april

Water Sweco December-1 april
Duurzaamheid • Inventarisatie maatregelen

• Eigen ervaringen project META
• Vastgesteld beleid Haarlemmermeer, Amsterdam en 

Noord-Holland

Januari - maart

Energie-infra • Verkennend gesprek over uitgangspunten met 
netbeheerders

• Impact onderzoeken in samenwerking met TenneT en 
Liander

Impactanalyse februari/maart

+ Communicatie/ 
participatie

SIR Januari-maart

Onderzoeken - Stand van zaken

verdozing



Kaderdocument datacenters-raamwerk

• Colocatie-datacenters– hyperscale datacenters

• Provinciale rol: Reguleren – faciliteren – stimuleren

• 5 Thema’s: Economie, water, ruimtegebruik (verdozing), energieduurzaamheid - effecten en 
gevolgen

• Thema’s per gebied/kaartlagen over elkaar 

• Kaderdocument: Richtinggevende beleidskeuzes: Hoeveel en waar en onder welke 
voorwaarden?

• Uitvoering



Ism. Externe partners (gemeenten, prov. N-HL, waterschap, omgevingsdienst, 
brancheorganisaties, betrokken inwoners, etc.) 

Planning op hoofdlijnen

Afhankelijk van gekozen strategie:

Reguleren

Faciliteren

Stimuleren

Uitvoering onderzoeken

Uitwerking communicatie/ 
participatieplan

Provinciale Staten:
Sessie 2: Bestaande kaders

Sessie 3: inhoud onderzoeken

Sessie 4: Integrale afweging 
scenario’s 

Vanaf Q3 2022Q1/Q2 2022 Q2 2022

Voorbereiding integrale 
afweging

Provinciale Staten:
Integrale afweging/ 

keuzes maken in 
kadervorming

Oordeelsvorming en 
vaststelling 

Kaderdocument

Kaderdocument datacenters: opstellen en vaststellen Datacenterstrategie uitvoeren



Samenwerking en informatie PS
• Sessie 2 - maart: kaders en instrumenten op diverse thema’s – hoe kunnen/ moeten we 

randvoorwaarden regelen? Wat is aan ons en wat ligt elders? Welke type 
(beleids)instrumenten horen hier bij?

• Sessie 3 (technische sessie) - april: kennisdelen uitkomsten onderzoeken– zijn vragen 
voldoende beantwoord/ waar is nog behoefte aan?

• Sessie 4 - mei: integrale belangenafweging, voorstel voor kaders en instrumenten

• PS juni/juli: Oordeelsvorming - Vaststelling

• Overige informatiebehoefte – waar heeft PS behoefte aan?



Waar willen we reactie op?
• Inhoud in overeenstemming met verwachting vanuit 

startnotitie?

• Scenario’s nuttig en werkbaar?

• Samenwerking en informatie voldoende?
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