AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: A
((In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Geen medewerking aan (nieuwe) datacenters
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie ‘Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’
Nummer Statenvoorstel: 2757472

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 09 juni 2021
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

□

De tekst van beslispunt(en), zijnde

□

te vervangen door

□

Beslispunt(en)

□

te laten vervallen

X Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen:
3. Het volgende provinciale belang te formuleren:
Om te voorkomen dat een goede ruimtelijke ordening in Flevoland in het geding komt door de komst van
(clusters van) datacenters op locaties die een optimale ontwikkeling van Flevoland kunnen verstoren, wordt
gedurende de periode dat er nog geen datacenterstrategie is vastgesteld, geen medewerking verleend aan
nieuwe datacenters. Het gaat om datacenters die niet in de nu geldende bestemmingsplannen passen en/of
waarvoor nog geen planologische procedure loopt.
Toelichting:
De komst van datacenters neemt verschillende vraagstukken met zich mee rondom de provinciale belangen en
moet integraal onderzocht worden. De aspecten van infrastructuur, duurzame energie, water, ruimtelijke
inpassing en diversificatie van het economisch ecosysteem vereisen integrale aanpak. Daarom worden
onderzoeken gestart om te komen tot een datacenterstrategie waarin ook uitspraken over de wenselijkheid
van bepaalde locaties en in te vullen randvoorwaarden worden gedaan. Tot de onderzoeken zijn afgerond is
het onverstandig om (grootschalige) vestiging van datacenters mogelijk te maken.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S.M. de Reus (GroenLinks), J. Luijendijk (PvdD), P. van der Starre (50PLUS),
E.P.E. Raap (JA21)
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Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 9 juni 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

