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Onderwerp: Creatie van Flevolands Crypto-valuta fonds voor iedere Flevolander van 18 jaar
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie kaderdocument voor Datacenterstrategie in Flevoland
Nummer Statenvoorstel: 2557472

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 9 juni 2021
In de perspectiefnota die we op 26 mei hebben besproken komt het woord ‘innovatie’ meerdere keren voor.
Men wil ‘inspelen op innovatie’, ‘schaalgeven aan praktijkinnovaties’, ‘een gezamenlijke strategie bepalen om
tot innovatie te komen’, ‘bijdragen aan innovatie’, ‘profiteren van kansrijke innovaties’ en problemen ‘vergen
innovatie’, om maar wat te noemen. Bij innovatie gaat het niet alleen om het bedenken, maar juist om het
toepassen van nieuwe technologie, en in technologie gaat het om voorsprong. Niet alleen voorsprong in het
bedenken van nieuwe technologie, maar ook om het gebruiken ervan. Want door gebruik leert de gebruiker
dat technologie niet ‘eng’ of ‘ingewikkeld’ is, en leert de ontwikkelaar om technologie weer te verbeteren en
zijn voorsprong te behouden.
Nederland is niet de bedenker van het internet, maar Nederland loopt wereldwijd wel voorop doordat
Nederlanders ver voorop liepen in het omarmen van het internet en de mogelijkheden die ermee geboden
werden. We hadden ook, wijzend naar de negatieve kanten ervan, ons kunnen afkeren, maar hebben dat niet
gedaan. Daarom is de Nederlandse internet infrastructuur op topniveau en het is één van de redenen dat
datacenters zich hier willen vestigen.
Nederland is ook niet de bedenker van de cryptomunt. Ook hier staan we op de tweesprong van afwenden of
omarmen. Vast staat dat cryptomunten de toekomst worden. De vraag is hoeveel voorsprong we willen
hebben. In de Flevolandse perspectiefnota wordt innovatie dus wel genoemd, maar hoe staat het
provinciebestuur nu werkelijk tegenover innovatie? De massale vestiging van datacenters in Flevoland lijkt ons
alleen maar te overkomen omdat Amsterdam ze niet wil en onze besturen ze niet willen tegenhouden. Kunnen
we deze passieve houding ook omkeren naar een positieve, actieve en energieke houding?
Wij denken van wel. En wel met een plan waarbij we alle Flevolanders van 18 jaar de gelegenheid geven om
kennis te maken met cryptomunten. In navolging van het setje met euromunten wat we in 2001 van het
ministerie van financiën kregen, zo kunnen de Flevolanders massaal uitgenodigd worden om kennis maken met
hun financiële toekomst, en voor een wereldprimeur zorgen.
Wat is nu de relatie met datacenters? Van datacenters wordt door het Flevolandse bestuur gesteld dat ze
nodig zijn omdat wij allemaal internet gebruiken. Maar datacenters worden voor veel meer gebruikt. O.a. ook
voor het creëren van cryptomunten. In datacenters wordt door honderden windturbines opgewekte
elektriciteit omgezet in cryptomunten en warm water.
Constaterende dat:
•
De creatie van een Flevolands Crypto-valuta fonds voor iedere Flevolander van 18 jaar een uniek
innovatief initiatief is dat nog nergens in de wereld is geïntroduceerd door een provincie. Iedere
Flevolander van 18 jaar zal eenmalig een donatie krijgen vanuit de provincie van een nog nader te
bepalen bedrag in euro’s;
•
Flevoland een groot aantal datacenters zal gaan vestigen in de toekomst en daarmee een wereldwijd
cyberknooppunt zal gaan worden;
•
Crypto-valuta voornamelijk in datacenters gecreëerd worden;

•
•

Er nog draagvlak gecreëerd zal moeten gaan worden voor de komst van deze datacenters;
Onderzoek heeft uitgewezen dat participatie van inwoners belangrijk is voor acceptatie en draagvlak van
nieuwe initiatieven die invloed hebben op de leefomgeving;

Overwegende dat:
•
Het initiatief van een Flevolands Crypto-valuta fonds veel goodwill zal geven bij de Flevolandse bevolking
•
Crypto-valuta met grote zekerheid één van de nieuwe digitale betaalmiddelen zal worden in de toekomst
•
Het van groot belang is dat Flevolanders vanaf 18 jaar kennis nemen van de mogelijkheden van dit nieuwe
digitale betaalmiddel.
•
Dit initiatief onderdeel kan uitmaken van een ‘Starterspakket verantwoord omgaan met crypto valuta’ of
als Educatie pakket kan worden aangeboden ihkv financiële inclusiviteit, de krachtige samenleving en de
human capital agenda.
•
Dit initiatief wereldwijd aandacht zal geven aan Flevoland en Flevoland nog meer op de kaart zal zetten
•
Ondanks dat de koers van een crypto-valuta zeer dynamisch is (naar boven en naar beneden) er geen
koers-risico is voor de provincie omdat het bedrag gebaseerd zal zijn op euro’s
•
Onderzocht moet worden op welke manier kan worden gerealiseerd dat datacenters die zich in Flevoland
willen vestigen als cofinanciers verbonden worden aan het Flevolands Crypto-valuta fonds. Bijvoorbeeld
door een heffing gebaseerd op het aantal MW aan elektriciteit dat benodigd zal zijn. Deze gelden kunnen
vervolgens gebruikt worden om het Flevolands Crypto-valuta fonds te voeden.
•
De provincie met dit initiatief als vliegwiel kan optreden waarbij de cofinanciering-bijdrages van de
datacenters als multiplier kunnen werken

x Verzoeken het college (dictum)

□

□

Spreken uit (dictum)
/
Dragen het college op (dictum) /
Om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid voor de creatie van een Flevolands Crypto-valuta fonds
voor alle Flevolanders van 18 jaar, waarbij binnen 3 maanden aan de Provinciale Staten teruggerapporteerd
zal worden, met daarbij in ieder geval de volgende onderzoeksvragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke Flevolander komt voor het initiatief in aanmerking (iedere Flevolander die nu 18 jaar is, iedere
Flevolander die de komende jaren 18 jaar gaat worden, iedere nieuwe Flevolander van 18 jaar die zich
gaat vestigen in Flevoland)?
Wat is het meest ideale bedrag in euro’s om eenmalig te doneren?
Wat is het totale jaarlijkse budget benodigd voor dit initiatief?
Welke Crypto-valuta is het meest geschikt?
Hoe vindt de distributie plaats naar de Flevolanders?
Wat zijn de mogelijkheden om datacenters die zich komen vestigen en/of reeds gevestigd zijn in
Flevoland bij te laten dragen aan dit initiatief (is dit een eenmalige bijdrage of een jaarlijkse bijdrage?)
Met welke partners kan nog meer samengewerkt worden behalve datacenters (banken, accountants,
scholen, fintech bedrijven etc)?
Welke naam kan gegeven worden aan het initiatief ( Crypto-valuta fonds, Crypto-valuta wallet, Cryptovaluta mandje, Crypto-valuta polderpotje, Flevo-crypto’s etc)?
Wat is de juridische haalbaarheid van het initiatief waarbij ook rekening wordt gehouden met privacy?

en gaan over tot de orde van de dag.
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