MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 3
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Randvoorwaarden Datacentra in Flevoland
Agendapunt: 10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 24 juni 2020
Constaterende dat:
•
Er een 166 hectare groot datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde van het type
‘Hyperscale Datacenter’ gevestigd zal gaan worden;
•
Er op dit moment geen ervaring is in de Provincie Flevoland met de vestiging van dit soort
‘Hyperscale Datacenters’;
•
Er in de Wieringermeerpolder (Noord Holland) zeer veel ervaringen zijn met de vestiging van een
‘Hyperscale Datacenter’;
•
Een ‘Hyperscale Datacenter’ zeer veel stroom verbruikt;
•
Een ‘Hyperscale Datacenter’ zeer veel restwarmte kan teruggeven;
Overwegende dat:
•
De vestiging van een ‘Hyperscale Datacenter’ zeer ingrijpend is in velerlei opzichten;
•
De kennis om de vestiging van een ‘Hyperscale Datacenter’ te begeleiden zeer specialistisch is;
•
Een belofte is gedaan dat ‘een deel van de warmte die de computers van het datacenter produceren;
wordt gebruikt om huizen in Zeewolde, Harderwijk, Lelystad en Almere mee te verwarmen;
•
Een 166 hectare groot datacentrum een zeer groot dak-oppervlak heeft;
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Spreken uit
/
Dragen het college op /
Om met het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland contact op te nemen
om de leerpunten vanuit de ‘Hyperscale Datacenters’ in de Wieringermeerpolder op te halen;
Om te onderzoeken of het voor het Datacentrum in Zeewolde verplicht kan worden gesteld om
gebruik te maken van het juiste type koeling, waardoor de restwarmte gebruikt kan worden om
huizen in Zeewolde, Harderwijk, Lelystad en Almere te verwarmen;
Om te onderzoeken of het voor het Datacentrum in Zeewolde verplicht kan worden gesteld om
gebruik te maken van een zodanige dakconstructie zodat daar stroom kan worden opgewekt met
zonnepanelen;
Om al deze lessen en scenario's terug te koppelen aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Eric Raap (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:
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De motie is:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

