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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2757472* 
 
Onderwerp 
Startnotitie ‘Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. In te stemmen met het voorgestelde proces zoals beschreven in de start-
notitie 'Kaderdocument voor datacenterstrategie in Flevoland'. 

2. De volgende uitgangspunten vast te stellen voor dit proces: 
a) De te verrichten onderzoeken richten zich op de onder punt 5 afde-

ling III van deze Startnotitie beschreven vraagstukken met betrekking 
tot beschikbaarheid van energie, watergebruik, restwarmte, ruimte-
lijke inpassing en economisch ecosysteem.   

b) Het kaderdocument is een korte termijn product.  
c) Het kader document gaat evolueren naarmate de onderzoeken vor-

deren.  
d) Het kaderdocument vormt een uitgangspunt voor de verdere beleids-

aanpassingen (lange termijn).  
e) Er wordt meegelift met bestaande onderzoeken in het kader van 

restwarmte in Zeewolde, waarvoor al middelen beschikbaar zijn ge-
steld.   

f) Voor aanvullend onderzoek dat nog opgestart moet worden is een 
aanvullend budget van € 220.000 benodigd dat beschikbaar is binnen 
de bestemmingsreserve Economisch programma. 

   
2. Doelstelling programmabegroting 

In dit geval is er geen direct verband tussen dit voorstel en de programmabegro-
ting; de aanleiding is een motie en de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in 
Flevoland.  
 
3. Eerdere behandeling  

Op 24 juni 2020 hebben uw Staten bij motie 'Randvoorwaarden datacentra in Fle-
voland' (#2633752) ons college verzocht om te onderzoeken aan welke randvoor-
waarden datacenters in Flevoland moeten voldoen om zich in onze regio te mo-
gen vestigen. Vervolgens is dit onderwerp ook tijdens de beeldvormende ronde 
van 25 november 2020 in de commissie RND besproken.  
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Het stellen van kaders voor en het vaststellen van nieuw beleid is een bevoegd-
heid van Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben aangegeven (motie start-
notitie 16 november 2011) dat zij voorafgaand aan de totstandkoming van onder 
andere beleidsnotities, een startnotitie voorgelegd willen krijgen waarin het pro-
ces en/of inhoudelijke kaders worden voorgesteld. 
 
5. Verdere behandeling PS 

- Beeldvormende ronde na 6 maanden onderzoek (najaar 2021) 
- Beeldvorming en oordeelvorming voorjaar 2022 
 
6. Korte toelichting op voorstel 

De startnotitie schetst een gewenst plan van aanpak om tot een kaderdocument 
voor datacenters in Flevoland te komen. Deze aanpak houdt in dat er niet alleen 
op de randvoorwaarden wordt gestuurd, maar er wordt ook rekening gehouden 
met de gebied specifieke aspecten. 
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7. Beoogd effect 
Meer sturingsmogelijkheden voor de datacenterontwikkelingen in Flevoland. 
 
8. Argumenten 

1.1. De startnotitie biedt Provinciale Staten de mogelijkheid de kaderstellende rol uit te voe-
ren. 
De vaststelling van nieuw kaderstellend beleid is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Er wordt 
een startnotitie voorgelegd aan Provinciale Staten conform de motie van Provinciale Staten van  
16 november 2011. Hiermee is aangegeven hoe het proces is beoogd om te komen tot beleid om-
trent datacenters.      
 
2.1. Deze uitgangspunten bieden een houvast om tot de gewenste resultaten te komen.       
Onder punt 5 afdeling III van de bijgevoegde startnotitie wordt een aantal vraagstukken beschreven, 
die het onderzoek bepalen en afbakenen. Daarnaast staan ook de essentiële onderzoeksvragen ge-
noemd. Het aanvullende budget voor de aanvullende onderzoeken wordt via een gemandateerde 
begrotingswijziging doorgevoerd. 
Na instemming door Provinciale Staten met de hiervoor benoemde startnotitie, is een begrotingswij-
ziging nodig om ervoor te zorgen dat de in de bestemmingsreserve Economisch programma aanwe-
zige ongeoormerkte middelen als budget op de begroting 2021 en 2022 komen te staan. Ten laste 
van deze budgetten kan dekking en verantwoording van de met de benodigde aanvullende onder-
zoeken samenhangende lasten voor € 100.000 in 2021 en € 120.000 in 2022 plaatsvinden. 
Provinciale Staten zijn via de vastgestelde GS-besluitenlijst geïnformeerd over deze in mandaat te 
nemen begrotingswijziging. 
 
9. Kanttekeningen 

De doorlooptijd van het proces is langer dan oorspronkelijk gedacht. Dat heeft te maken met het 
feit dat een aantal verkenningen en onderzoeken een langere doorlooptijd nodig heeft om zich te 
kunnen vertalen in beleid.   
Daarom wordt voorgesteld de onderzoeken op te starten en op basis van het materiaal dat na een 
half jaar beschikbaar is te kijken wat zich al kan vertalen in kaderstelling en wat nog nader onder-
zoek vraagt. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Startnotitie Kaderdocument voor datacenters in Flevo-
land 

2663395  
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