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Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Vergunningverlening datacenter Meta Zeewolde 

Datum beeldvorming 
 

19 januari 2022 

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 
 
Uit de schriftelijke vragen van de fractie van 50plus , 
de vragen tijdens het interpellatiedebat over het 
datacenter in Zeewolde op 8 december en in de 
Statenvergadering van 22 december 2021 is 
duidelijk geworden dat Provinciale Staten veel 
vragen hebben over het traject rondom de 
vergunningverlening, de rol van de provincie als 
bevoegd gezag en de mandatering aan de OFGV. 
Het werkbezoek dat gepland was op 1 december is 
niet doorgegaan. Om op korte termijn in een 
informatiebehoefte te voorzien (gezien de huidige 
politieke relevantie) wordt een technische briefing 
aangeboden vanuit de omgevingsdienst OFGV om 
de procedure toe te lichten en vragen te 
beantwoorden. 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

• Helderheid over rollen, taken en 
bevoegdheden 

• Duidelijkheid over de juridische context en 
kaders 

• Overzicht over het proces tot aan publicatie 
ontwerp besluit 

 
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) 

1. Inleiding  
2. Uitleg over de wettelijke voorschriften en 
bevoegdheden bij vergunningverlening. Wat is 
bevoegd gezag? Waarom wordt er een mandaat 
verstrekt aan de omgevingsdiensten? Wat zijn de 
wettelijke normen die gelden voor het verlenen van 
een vergunning? Wat is een coördinatieregeling? 

 
 
 
12 januari 2022 
 
SENB 
 
Technische briefing vergunningverlening datacenter Meta Zeewolde 
   
 

 
2901679 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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3. Uitleg door over het mandaat dat aan de OFGV is 
gegeven. Samenwerking met gemeenten op 
bouwdeel. 
4. Uitleg over het vergunningtraject Datacenter 
Zeewolde 

- Hoe ziet de procedure eruit? 
- Welke tijdlijn is van toepassing? 
- Waar toetst de OFGV op? Waar kan en mag 

de OFGV niet op toetsen? 
- Welke adviezen worden aangevraagd (oa 

Veiligheidsregio/brandweer, Waterschap, 
Provincie, gemeente)? 

- Aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan voordat een aanvrager recht heeft 
op een vergunning (op hoofdlijnen)? 

- Hoeveel medewerkers en specialisten zijn 
met de aanvraag bezig? 

- Wat zijn de juridische mogelijkheden van 
zienswijze, bezwaar en beroep eruit 

 
5. Mogelijkheid tot het beantwoorden van vragen 
 

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

1,5 uur 

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

Zie aanleiding 

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

Geen 

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

Teamleider omgeving & Ontwikkeling en Juridische 
zaken, OFGV 
Extern adviseur 
Senior beleidsadviseur VTH Provincie Flevoland 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Deze informatie kan gebruikt worden voor 
vergelijkbare dossiers. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

   
  


