MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 4
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Kaderstelling (hyperscale) datacenters
Agendapunt: 6, spoedagendering n.a.v. mededeling bestemmingsplan Trekkersveld
Onderwerp Statenvoorstel: n.v.t.
Nummer Statenvoorstel: n.v.t.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 26 januari 2022

Constaterende dat:
•
Bij de start van de onderhandelingen tussen Provincie, gemeente Zeewolde en Meta, de schaal van
het (groene) energieverbruik van dit hyperscale datacenter nog niet publiekelijk bekend was
•
Het energieverbruik van een hyperscale datacenter als Meta de doelstelling van een energieneutraal
Flevoland in gevaar kan brengen
•
De energietransitie in Nederland in vergelijking met de buurlanden langzaam verloopt
•
De energieprijzen sinds de eerste contacten met Meta wegens schaarste enorm zijn gestegen
•
De maatschappelijke discussie rond het energieverbruik van het hyperscale center geïntensiveerd is
•
De maatschappelijke steun voor de energietransitie in Flevoland met deze grote energieverbruiker
afneemt.
Overwegende dat:
•
Er op dit moment geen landelijke en provinciale kaders zijn voor de vestiging van (hyperscale)
datacenters
•
De Eerste Kamer op 21 december 2021 een motie heeft aangenomen waarin de regering wordt
opgeroepen de verkoop van grond aan Meta via het RVB op te schorten zo lang er geen landelijke
strategie voor datacenter bestaat

X Verzoeken het college (dictum) /
•

□

Dragen het college op (dictum) /

□

Spreken uit (dictum)

Er bij de betreffende Rijksinstanties op aan te dringen zo spoedig mogelijk een strategie te
ontwikkelen waarin de kaders voor de vestiging van datacenter en hun beslag op schaarse
energiebronnen wordt vastgelegd

en gaan over tot de orde van de dag.
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De motie is:
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 januari 2022.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

