Mededeling

Provincie Flevoland

11

Registratienummer
Onderwerp

Stand van zaken vergunningen en overeenkomsten ten aanzien van Datacentrum
Zeewolde

2907807
Datum

25 januari 2022
Afdeling/Bureau

Kern mprtpripling-

Ter kennisname wordt u een overzicht aangeboden van de rollen en bevoegdhe
den van de provincie in relatie tot het datacentrum Meta te Zeewolde.

StNB
Openbaarheid

Openbaar
Mededeling:

Hierbij ontvangt u een overzicht van de rollen en bevoegdheden van de provin
cie in het kader van het datacentrum Meta in de gemeente Zeewolde. Daarbij is
aangegeven het proces en de stand van zaken rondom de vergunningen, het be
stemmingsplan en de anterieure overeenkomst.
Wij willen deze nu al delen ten behoeve van het overzicht tijdens het interpella
tiedebat.

Bijlagen

Naam bijlage:

eDocs

Openbaar in de zin

nummer:

van de WOB

(ja/nee aangeven)

Overzicht rollen en bevoegdheden provincie - Datacentrum
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2907810

Ja

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Ter kennisname aan PS en

burgerleden

Overzicht rollen en bevoegdheden Provincie Flevoland in relatie tot Datacentrum Zeewolde (#2907810)

Ontheffing Wet
natuurbescherming

Aanvraag

GS

Gemandateerd
Ja, aan OFGV

GS

Ja, aan OFGV

26-012021
4-03-2021

Bevoegdheid

Vergunningen________
Omgevingsvergunning
(milieu en bouwen)
Ontgrondingsvergunning

Nee

. GS

4-12-2020

Ontwerp
Maart 2022

Zienswijzen
april/mei

Maart 2022

april/mei

27 oktober

april/mei

2021
i

Vergunning Wet
natuurbescherming

RO: bestemmingsplan
Trekkersveld IV

3-12-2020

Nee

GS

Maart 2022

april/mei

I

Bevoegdheid

iverTeg
(in wet bij
ambtelijke dienst
gelegd)

Start/
periode

Reactie
provincie

nr

S-Ö6-

21-07-2020

#2643371^/^

Status______
Ontwerp in
voorbereiding
Ontwerp in
voorbereiding
Ontwerp
vastgesteld
door GS
(#2801434)
Ontwerp in
voorbereiding

Opmerking_________
De planning voor het
ontwerp en
zienswijzen is een
verwachting.
Procedure wordt
gecoördineerd door
de gemeente
Zeewolde, waarbij alle
ontwerpen
tegelijkertijd te'
inzage worden gelegd

2020

ïfi
JÉ

Afdelingshoofd

21092020

7-10-2020

#2680397

Zienswijze
op ontwerp + MER

GS

24-022021

6-04-2021

#2769026

Reactieve aanwijzing
op vastgesteld bp

GS

16-122021

Verlengd vooroverleg

Termijn loopt nog tot en met 26-01-2022

Overzicht rollen en bevoegdheden Provincie Flevoland in relatie tot Datacentrum Zeewolde (#2907810)

Bovenwette! ij ke
overeenkomst
Anterieure
overeenkomst
(AO)

Bevoegdheid

Procesverloop

Opmerking

GS, art. 158 lid 1 sub d
Provinciewet (GS zijn
bevoegd tot het nemen
van privaatrechtelijke
rechtshandelingen)

Augustus 2020 gestart met gemeente
Zeewolde.
Onderhandelingen vanaf eind april

6ëheïrn.(samèn^ftïhèinh^d
AO is bekend gemaakt aan de
Staten en is publiekelijk gedeeld
#2882717).

2021.
1® concep: AO door provincie en
Zeewolde gedeeld met PN. Intensieve
onderhandelingen vanaf september
t/m november 2021.
1-12-2021 akkoord bereikt AO.
9-12-2021 definitief akkoord directie
Meta.

