MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 3
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Zorgvuldig proces datacenters
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Startnotitie kaderdocument voor datacenters in Flevoland
Nummer Statenvoorstel: 2557472

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 09 juni 2021

Constaterende dat:
•
•
•
•

Er een ontwikkeling gaande is waarbij digitalisering en goede connectiviteit in toenemende mate van
belang is;
Datacenters een belangrijke functie in deze ontwikkeling hebben voor bedrijven en particulieren;
De huidige ruimtelijke kaders niet toereikend zijn voor de ruimtelijke vragen die op ons afkomen in
het kader van vestiging van (zeer) grote datacenters;
Nieuw ruimtelijk beleid wellicht achter de feiten aanloopt.

Overwegende dat:
•
•
•

□

We op dit moment nog aan het nadenken zijn over kaders voor een in te stellen onderzoek;
We als Provinciale Staten bij dergelijke grootschalige ontwikkelingen graag tijdig op de hoogte willen
worden gesteld;
Het college van Gedeputeerde Staten verplicht is ons als Statenleden (tijdig) te informeren.

Verzoeken het college (dictum) / x Dragen het college op (dictum) /

□

Spreken uit (dictum)

Om Provinciale Staten actief te informeren over de voortgang van het vergunningstraject Tulip in
Zeewolde en de Staten tijdig in te lichten over de criteria die door GS gehanteerd worden voor de
vergunningverlening in lopende en toekomstige trajecten rondom datacenters.

en gaan over tot de orde van de dag.
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De motie is:

Aangenomen

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

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

