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Aanleiding 

21-3-2022

8 december 2021 - motie #6 – Feitenrelaas:

Verzoek van PS om een feitenrelaas op te stellen over datacenters vanaf het moment dat datacenters voor het eerst in beeld waren voor Flevoland tot 

heden. Daarin wordt specifiek verzocht om te beschrijven:

• Formele contacten met samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten worden beschreven.

• Hetgeen besproken is, en welke stellingname GS genomen heeft in deze contacten.

• En allerlei andere feiten die vanuit deze periode redelijkerwijs relevant geacht mogen worden 

• De rollen en bevoegdheden die alle samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten en 

uitvoeringsorganisaties waaronder Horizon hebben uitgeoefend; 

• De rollen en bevoegdheden die alle samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten en 

uitvoeringsorganisaties waaronder Horizon in de toekomst nog gaan invullen; 



Invulling
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Nadruk op traject Tulip wegens het feit dat de MRA-datacenter ontwikkelingen uitgebreid beschreven zijn in de beantwoording van 48 schriftelijke vragen die 

op 13 december door de fractie 50PLUS zijn gesteld en PS reeds volledig meegenomen is in het traject Kaderdocument Datacenters Flevoland.  

➢Feitenrelaas en WOB-verzoek parallel:

• Kans op volledige weergave, goed gedocumenteerd

• Implicatie: 

o verschillende doorlooptijden – Feitenrelaas 3 maanden – WOB-verzoek in overleg met aanvrager >3 maanden (deelbesluiten)

o verschillend grondslag – Feitenrelaas – motie; WOB-verzoek – wettelijke bepalingen

➢Opbouw Feitenrelaas:

• Deel 1: Algemene informatie m.b.t. internationale acquisitie, provinciale beleidskaders, ruimtelijke procedures en vergunningsverlening.

• Deel 2: Thematische context voor project Tulip

• Deel 3: Tijdlijn met feiten inzake project Tulip en algemene ontwikkelingen datacenters

• Deel 4: Bijlagen (onderbouwing van geschetst context)

➢Doel:

• Deel 1: inzicht bieden in bestaande wettelijke en beleidsmatige kaders (afwegingskader)

• Deel 2: inzicht bieden in gezette stappen, gemaakte afwegingen en rol van de provincie

• Deel 3: feitelijke weergave van gebeurtenissen in chronologische volgorde

• Deel 4: meest relevante documentatie en onderbouwing



Rollen van de provincie
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1. Traject Tulip (casuïstiek: vestiging internationaal bedrijf in Flevoland)

• Samenwerkende en ondersteunende rol in de geest van één loket (één overheid) binnen de kaders van internationale acquisitie;

• Kwaliteitsbewaker provinciale belangen 

• Toetser en toezichthouder op provinciale belangen en vergunningverlening (uitvoering – bevoegdheden GS)

2. Traject MRA datacenter ontwikkelingen (casuïstiek) 

• Partner die in samenwerking mee denkt/praat over bovenregionale uitdagingen en doelstellingen van de MRA 

• Bewaker van de Flevolandse belangen binnen de door PS gestelde kaders

• Beslissingsbevoegdheid te allen tijde bij de provincies en gemeenten

3. Traject Kaderdocument Datacenters Flevoland (kaders) 

• Beleid/strategie ontwikkelaar

• Vaststellen kaders en (mogelijk) nieuw beleid

• Sturend vanuit kaderstellende rol, aanvulling op bestaand beleid (kaderstelling – bevoegdheden PS)



Tijdlijn/momenten 
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2019 2020 2021 2022

Q1 Q1Q1Q1 Q2Q2Q2 Q4Q3Q4Q3Q4Q3

LEGENDA:

M1 = start activiteit

M2 = provincie voor het eerst ambtelijk betrokken

M3 = bestuurlijk betrokken

M4 = informatie richting PS 

M5 = contacten met het ministerie van BZK

M6 = contacten met het ministerie van EZK

M7 = bestuurlijke besluiten (GS)

M8 = moties/amendementen

M9 = PS-besluit
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Tijdlijn/momenten –
toelichting (1) 
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LEGENDA:

M1 = start activiteit

M2 = provincie voor het eerst ambtelijk betrokken

M3 = bestuurlijk betrokken (GS)

M4 = informatie richting PS 

M5 = contacten met het ministerie van BZK

M6 = contacten met het ministerie van EZK

M7 = bestuurlijke besluiten (GS)

M8 = moties/amendementen

M9 = PS-besluit
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Q1 2019: Start MRA datacentertraject n.a.v. REOS rapport min BZK

Q2 2019: Bestuurlijke opdracht MRA aan Plabeka voor verkenning MRA brede datacenterstrategie

Q4 2019: eerste ambtelijke betrokkenheid provincie, deelname in werkgroep MRA datacenterstrategie

Q2 2021: Bestuurlijk overeenstemming Noord-Holland, Flevoland en Almere over gewijzigde status MRA datacenterstrategie vanwege 

datacenterstrategieontwikkelingen in Noord-Holland en Flevoland 

Q2 2021: PS neemt Motie aan ten aanzien van de locatie Oosterwold in de MRA Verstedelijksstrategie



Tijdlijn/momenten –
toelichting (2) 
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LEGENDA:

M1 = start activiteit

M2 = provincie voor het eerst ambtelijk betrokken

M3 = bestuurlijk betrokken (GS)

M4 = informatie richting PS 

M5 = contacten met het ministerie van BZK

M6 = contacten met het ministerie van EZK

M7 = bestuurlijke besluiten (GS)

M8 = moties/amendementen

M9 = PS-besluit
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Q4 2019:  Tulip meldt zich bij de provincie Zeewolde

Q4 2019: Gemeente Zeewolde meldt ambtelijk bij de provincie een 

project met de codenaam ‘Tulip’.

Q4 2019: Het projectteam ‘Tulip’ ontmoet de gedeputeerde om hun 

voornemens te bevestigen

Q2 2020: Besluit GS brief NFIA inzake Tulip +

Destijds geheime GS-Mededeling ter inzage voor PS

Q2 2020: GS besluit inzake Coördinatieregeling

Q4 2020: eerste contacten met min EZK + 

GS besluit brief min EZK
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Q1 2021: Bestuurlijke memo Gaastra/Min EZK

Q2 2021: Bestuurlijk overleg BZK/RVB inzake multifunctioneel grondbeleid

Q4 2021: Ondertekening definitieve AO + ter inzage legging PS onder geheimhouding

Q4 2021: Motie Feitenrelaas n.a.v. Interpellatiedebat

Q1 2022: Mededeling PS inzake standpunt GS reactieve aanwijzing
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Tijdlijn/momenten –
toelichting (3) 
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LEGENDA:

M1 = start activiteit

M2 = provincie voor het eerst ambtelijk betrokken

M3 = bestuurlijk betrokken (GS)

M4 = informatie richting PS 

M5 = contacten met het ministerie van BZK

M6 = contacten met het ministerie van EZK

M7 = bestuurlijke besluiten (GS)

M8 = moties/amendementen

M9 = PS-besluit
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Q1 2020: Start Stratix onderzoek verkenning datacenters Flevoland

Q2 2020: College geïnformeerd over resultaten Stratix onderzoek

Q4 2020: Beeldvormende ronde PS datacenterontwikkelingen

Q1 2021: GS besluit Startnotitie Kaderdocument datacenters

Q2 2021: Commissie RND Startnotitie + addendum startnotitie

Q2 2021: PS besluit Startnotitie Kaderdocument + amendement 

tijdelijk provinciaal belang + motie versnelling doorloop onderzoeken

Q1 2022: Beeldvormende sessie PS procesinrichting onderzoeken


