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Tijdens de vergadering van 5 juli 2021 is een toezegging gedaan dat uw procedurecommissie na het 
zomerreces een procesvoorstel voor datacenterstrategie zal ontvangen. Middels deze memo, wil ik u 
op de hoogte brengen van de stappen die gezet zijn en de nog te zetten stappen in dit traject. 
 
Het proces om tot datacentersbeleid te komen bestaat uit vier fases: 

I. Inkoop 
II. Onderzoek  
III. Kaderstelling  
IV. Beleid 

 
De complexiteit van de vraagstukken, het brede scala aan belanghebbenden en de unieke 
Flevolandse situatie zijn van invloed op de doorlooptijd. Zorgvuldigheid en kwaliteit zijn leidend.  
Deze factoren zijn van invloed op de doorlooptijd van iedere fase. Onderaan deze memo treft u een 
grafiek aan waarin de inrichting van het proces om tot datacentersbeleid te komen wordt 
weergegeven. Daarbij is per procesfase de nodige doorlooptijd aangegeven. Hieronder volgt per fase 
een korte toelichting. 
 

I. Inkoop 
Op dit moment is de ambtelijke organisatie druk bezig met de aanbestedingsprocedure, die volgens 
de geldende wet- en regelgeving geschiedt. De Aanbestedingswet kent strikte voorschriften met 
betrekking tot de termijnen die gegadigden en aanbestedende diensten in acht moeten nemen. Alle 
termijnen in deze wet zijn minimumtermijnen. Gegadigden dienen voldoende tijd te krijgen voor het 
indienen van een verzoek tot deelneming. 
 
Aan de hand van de in de startnotitie beschreven vraagstukken en genoemde budgetten zijn de 
scoop van de gevraagde onderzoeken en manier van aanbesteding bepaald. Hieruit volgt dat voor de 
vraagstukken een meervoudig onderhands aanbesteding (hierna MVO) gevolgd dient te worden. Dat 
betekent dat er 3 á 5 onderzoeksbureaus (gegadigden) per brief worden uitgenodigd om hun 
inschrijving door middel van een offerte bekend te maken. Daarna volgt een beoordeling door de 
provincie (aanbestedende). De MVO-procedure vergt een doorlooptijd van 4-6 weken vanaf het 
moment dat de uitvraagbrief richting de gekozen bureaus is opgestuurd. Deze termijn is wettelijk 
bepaald en er zijn geen mogelijkheden om hiervan af te wijken. 
 
De voorbereidingstijd, die nodig is voor het opstellen van inkoopplannen en samenstelling van 
aanbestedingswerkgroep en beoordelingsteam, moet daarbij nog worden opgeteld en varieert van 4 
tot 6 weken afhankelijk van het onderzoeksvraagstuk. Dit komt o.a. omdat het opstellen van een 
inkoopplan ook onderzoek van beleidsmedewerkers naar de juiste onderzoeksvragen vergt. 
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De gespreksrondes met uw Staten, ingediende moties en amendementen zijn bij het opstellen van 
de uitvraagbrieven meegenomen en hebben tot verrijking van de uitvraag geleid. Naar alle 
verwachtingen zal de eerste uitvraagbrief begin september worden gestuurd. Dat heeft automatisch 
tot gevolg dat de eerste onderzoeken op zijn vroegst in oktober starten.  
 

II. Onderzoek 
In samenspraak met de gegadigden wordt de tijd voor het onderzoek bepaald. Inzet is om in enkele 
maanden tot onderzoeksresultaten te komen, maar hier kan per onderzoeksopdracht flinke variatie 
in zitten. Er worden vaste momenten ingebouwd om u per thema op de hoogte te houden van 
tussentijdse onderzoeksresultaten.  
 
Waar mogelijk proberen we het proces te versnellen. Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van 
bestaande onderzoeksrapporten naar datacenters elders. Hierbij willen we er wel op wijzen dat ook 
dan onderzoek nodig is om te bepalen of deze rapporten voldoende bruikbaar zijn voor de 
Flevolandse context. De toetsing van bestaande rapporten levert alleen in het geval van nauwe 
overeenkomsten tussen de regio’s tijdswinst op. Echter, regio’s verschillen vaak sterk van elkaar, niet 
alleen in de ruimtelijke zin maar ook bijvoorbeeld in de wijze waarop met waterhuishouding wordt 
omgegaan, hoe het energienetwerk is georganiseerd, etc. Flevoland zoekt oplossingen die van 
toepassing zullen zijn op zowel colocatie als hyperscale datacenters en die de toetsing aan de 
Europese dienstenrichtlijn moeten kunnen doorstaan. De aard van de te stellen eisen maakt het 
noodzakelijk om de onderzoeken zorgvuldig uit te voeren en af te stemmen op de unieke aspecten in 
onze regio. De onderzoeksresultaten moeten ook gebruikt kunnen worden voor een eventueel 
benodigd MER en aanpassing van het provinciale omgevingsbeleid.   
 
Om zo veel mogelijk snelheid te maken is per 23 augustus 2021 een adviseur datacenterstrategie 
gestart. De ingehuurde adviseur gaat zich bezighouden met de coördinatie en geeft invulling aan de 
thema’s energie en duurzaamheid. We gaan ervan uit dat we hiermee het proces kunnen versnellen. 
De onderzoeksfase wordt afgesloten met een presentatie van de eindresultaten per thema. Hierbij 
wordt u in gelegenheid gesteld om de technische vragen te stellen. 
 

III. Kaderstelling 
In deze fase worden technische en dialoogsessies voor u georganiseerd, zodat u goed geëquipeerd 
afwegingen kan maken. De technische sessies zullen u een mogelijkheid bieden om per thema te 
doorgronden wat er in de rapporten staat.  
Dialoogsessies zijn bedoeld om het volgende te verduidelijken: 

- Weging van de thema’s ten opzichte van elkaar 
- Prioritering van de thema’s  
- Richtinggevende uitspraken (met betrekking tot werkingsduur, financiële kaders, rol- en 

taakopvatting) 
In deze fase wordt gebruik gemaakt van een soortgelijke werkwijze die op dit moment wordt 
toegepast bij het traject van het Nieuw Economisch Programma. 
 

IV. Beleid 
Zodra de kaders door u worden vastgesteld, wordt er ook overgegaan tot de integratie van deze 
kaders in het beleid. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de communicatie en participatie aspecten 
die in een motie van uw Staten ook naar voren kwamen. Het plan van aanpak voor dit 
participatietraject is in ontwikkeling en wordt aan uw Staten, vooruitlopend op deze fase, 
gepresenteerd. 
 
Kaderdocument in 2022 
Gegeven het bovenstaande, de in de startnotitie beschreven vraagstukken en de PS-brede opdracht 
is geconcludeerd dat we in december 2021 tussentijdse onderzoeksresultaten kunnen presenteren, 
maar nog niet het kaderdocument vast kunnen stellen.  
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Procesinrichting datacenterbeleid – grafiek 
 

 


