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Initiatief Zeewolde:
De ontwikkelingen rondom datacenter in Zeewolde lopen vanaf december 2019. 
Het traject betreft een complexe opgave die niet eerder in Flevoland is vóórge
komen, maar die wel volgens de geldende wettelijke kaders (waaronder Wet 
ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) gerealiseerd 
kan worden.
De kwaliteit en zorgvuldigheid in het proces trachten wij te bereiken door de in
tensieve samenwerking tussen de gemeente, provincie, omgevingsdienst, het 
waterschap en de ministeries van EZK en BZKte continueren.

Ruimtelijke procedure:
De ruimtelijke procedure inzake bestemmingsplan Trekkersveld IV waarvan data
center een onderdeel uit maakt, verloopt volgens de geldende wet en regelge
ving. Bevoegd gezag is gemeente Zeewolde, provincie Flevoland beziet of het 
plan binnen de bestaande ruimtelijke provinciale kaders past.

Het initiatief van Zeewolde heeft een portefeuille overstijgend karakter waar
door binnen GS nauw wordt samengewerkt en regelmatig overlegd. Daarnaast 
hebben GS in juni 2020 (#2614578) ook ingestemd met het verzoek van de ge
meente Zeewolde om de ruimtelijke procedure gecoördineerd met de vergun
ningverlening uit te voeren. In de praktijk betekent dit dat alle besluiten (dat wil 
zeggen bestemmingsplan (incl. eventueel exploitatieplan), omgevingsvergunning, 
ontgrondingenvergunning, watervergunning, Wnb-vergunning en -ontheffing) te- 
samen met de Milieueffectrapportage (MER) zoveel mogelijk tegelijkertijd gepu
bliceerd worden. Deze werkwijze heeft als doel om de integraliteit en hierdoor 
ook toegankelijkheid van de aangeboden informatie te borgen. De belangheb
benden hoeven op deze manier niet te vrezen dat zij een besluit over het hoofd 
hebben gezien.
De coördinatie van alle besluiten betekent ook kortere doorlooptijden voor de 
eventuele beroepen en directe afhandeling bij de Raad van State. Hierdoor 
wordt het risico op verschillende juridische interpretaties geminimaliseerd en 
worden de uitspraken meteen op het hoogste niveau gedaan.
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Aanleiding
Tijdens de beeldvormende vergadering van de commissie RND op 22 september 
2021 heeft gedeputeerde Appelman toegezegd om binnen twee maanden met 
een reactie te komen op de datacenterontwikkeling in Zeewolde. Tijdens deze 
sessie hebben namelijk twee insprekers een aantal zaken onder de aandacht van 
uw Staten gebracht, naar aanleiding waarvan uw Staten zich hebben afgevraagd 
of de eventuele risico's in dat traject goed in beeld zijn en op de juiste manier in 
de afwegingen worden meegenomen.

Kern mededeling:
In deze mededeling geven Gedeputeerde Staten (GS) Provinciale Staten (PS) in
formatie over de te volgen en gevolgde procedure rondom datacenter Zeewolde. 
Hiermee beogen GS inzichtelijk te maken dat een zorgvuldig proces doorlopen 
wordt waarin alle relevante feiten en belangen afgewogen worden.
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Al deze acties hebben als doel om het plan kwalitatief naar een hoger niveau te brengen en de 
meest haalbare toegevoegde waarde voor de omgeving te creëren.
De gemeente heeft de beantwoording van de 160 zienswijzen in oktober afgerond, waarbij de ge
grond beoordeelde zienswijzen in het definitief bestemmingsplan verwerkt worden. De ongegrond

Bij het datacenter in Zeewolde is er rekening gehouden met en getoetst aan de provinciale be
leidskaders, zoals de omgevingsvisie FlevolandStraks en het omgevingsprogramma Flevoland. 
Voorts is invulling gegeven aan de ladder van duurzame verstedelijking zoals deze in het Besluit 
ruimtelijke ordening is opgenomen.

Gedeputeerde Staten hebben in ogenschouw genomen dat het hier om een internationale bedrijfs
vestiging gaat waarbij de afwegingen op een regionaal niveau plaatsvinden maar een nationaal ef
fect tot gevolg hebben en onder Europese en nationale regelgeving vallen. Bij dat soort grootscha
lige ontwikkelingen moet voldaan worden aan de Dienstenrichtlijn die toeziet op een level playing 
field voor wat betreft vestigingsvoorwaarden voor bedrijven in alle Europese lidstaten.

Uiteindelijk hebben de vooroverleggen en nodige milieuonderzoeken ertoe geleid dat in februari
2021 het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV met het MER ter Inzage is gelegd. Binnen de 
wettelijke inzagetermijn van 6 weken zijn in totaal 160 zienswijzen ingediend. Daarnaast is ook het 
conceptadvies van de Commissie voor milieurapportage (MER) gepubliceerd. Er is ook in opdracht 
van het ministerie van BZK een extra onderzoek uitgevoerd naar een multifunctioneel grondge
bruik.

De gemeente Zeewolde heeft ervoor gekozen om wegens de omvang en complexiteit van het pro
ject de eerste documenten al in een voorontwerpfase te publiceren. Dat heeft ertoe geleid dat 
voorontwerp bestemmingsplan, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: RND) en beeldkwali- 
teitsplan op 9 juni 2020 zijn gepubliceerd. Publicatie van een voorontwerp bestemmingsplan is in 
een ruimtelijke procedure niet verplicht.

De resultaten en ruimtelijke onderbouwing van de door de gemeente gemaakte afwegingen zijn 
gepresenteerd m allerlei documenten: NRD, MER, (voor)ontwerp bestemmingsplan, beeldkwali- 
teitsplan of de laddertoets. Door de aansluiting op het reeds bestaande bedrijventerrein Trekkers
veld blijft de bedrijvigheid zoveel mogelijk geclusterd. Tevens wordt aangesloten bij de karakteris
tiek van Trekkersveld dat met name geschikt is voor middelgrote en grote bedrijven, in de sectoren 
transport, logistiek, productie, groothandel en industrie. De gekozen locatie is, door de directe 
aansluiting op het bedrijventerrein, niet geschikt als woningbouwlocatie. Hiermee sluit deze loca- 
tiekeuze enerzijds goed aan bij het CRa^ advies "(X)XL-verdozing’’, waarin wordt gepleit voor ruim
telijke clustering van economische ontwikkelingen, en anderzijds bij het advies van de studiegroep 
ruimtelijk inrichting landelijk gebied die stelt dat verspreide locaties voorkomen moeten worden 
om grote aaneengesloten landbouwgebieden te behouden.

’ CRa = Het College van Rijksadviseurs is de naam van een groep adviseurs van de Nederlandse regering.
2 Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is overleg met de provincie (provinciale dienst) verplicht (art. 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening)
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Daarnaast heeft de gemeente een vooroverleg’ gepleegd met de provincie. Nadat de provincie op 
het voorontwerp bestemmingsplan heeft gereageerd (in de vorm van een vooroverlegreactie), 
heeft de gemeente ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het vooroverleg te verlengen. 
Deze verlenging had namelijk als doel om tot een kwalitatief goed ontwerpbestemmingsplan te ko
men dat alle aspecten van provinciale belangen op de juiste manier adresseert. Door aan de voor
kant met provinciale experts te overleggen en de gevraagde aanpassingen in het ontwerpbestem
mingsplan door te voeren, heeft de gemeente het risico op een reactieve aanwijzing geminimali
seerd.
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3 Toeisingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen daarop; Commissie MER; 12 oktober 2021

beoordeelde zienswijzen worden apart in een reactie toegelicht. Dit proces vereist zorgvuldigheid 
en dat vergt tijd (in dit geval 6-7 maanden).

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan moet de gemeente ook ingaan op de economische 
uitvoerbaarheid van het plan. Daarbij heeft de gemeente de mogelijkheid om te werken met een 
grondexploitatieplan. Als zij tevens een grondexploitatieplan vaststelt, gelden hiervoor wettelijke 
kaders waaraan de gemeente zich moet houden.

Gedeputeerde Staten zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de Wnb-vergunning en 
Wnb-ontheffing.

Naar verwachting wordt het bestemmingsplan Trekkerveld IV in december 2021 bij de gemeente
raad van Zeewolde ter besluitvorming aangeboden.

Bij deze procedure zijn verschillende experts betrokken, niet alleen vanuit de omgevingsdienst 
maar ook vanuit de provincie, waterschap en veiligheidsregio. Deze brede toetsing minimaliseert 
het risico om bepaalde aspecten over het hoofd te zien en verhoogt de integraliteit van alle geno
men besluiten.

Vergunningsverlening-procedure:
De huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Ontgrondingenwet en Wet natuurbescher
ming (hierna: Wnb) vormen de wettelijke toetsingskaders voor bedrijfsvestigingen. In het geval van 
het datacenter Zeewolde is de provincie bevoegd gezag, de omgevingsdienst is gemandateerd om 
de omgevingsvergunningaanvragen te toetsen en de omgevingsvergunningen te verstrekken. 
De omgevingsvergunning bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk: bouwen, milieu, weg aanleg
gen of veranderen. Daarnaast verstrekt de omgevingsdienst de ontgrondingsvergunning.

De omgevings- en ontgrondingsvergunningaanvragen zijn bij de omgevingsdienst ingediend res
pectievelijk in december 2020 en januari 2021. Nadat beide aanvragen op een aantal onderdelen 
door de aanvrager zijn aangevuld, heeft de omgevingsdienst de compleetheid en volledigheid van 
de ingediende stukken getoetst en in augustus 2021 beide aanvragen ontvankelijk verklaard. 
Daarna is de omgevingsdienst over gegaan tot een inhoudelijke toets die nog steeds loopt. Nadat 
de inhoudelijke toets is afgerond, worden alle ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.

In het vervolg wordt het definitieve bestemmingsplan samen met het definitieve MER, Anterieure 
overeenkomst en de beantwoording van de zienswijzen aan de gemeenteraad van Zeewolde ter 
besluitvorming aangeboden. Het is aan de gemeenteraad om te beoordelen of de zienswijzen op 
de juiste manier in het bestemmingsplan verwerkt zijn en of het bestemmingsplan in de gepresen
teerde vorm vastgesteld kan worden. Na de instemming met de vaststelling van het bestemmings
plan wordt het samen met de ontwerpbesluiten van vergunningen gepubliceerd. Vanaf dat mo
ment hebben de belanghebbenden weer de gelegenheid om binnen de wettelijke termijn van 6 
weken in beroep te gaan of in het geval van vergunningen een zienswijze in te dienen.

Het conceptadvies van de commissie MER heeft tot een tweetal aanvullingen op het MER geleid. De 
aanvullende informatie en berekeningen hebben op 12 oktober 2021 in een definitief positief ad
vies van de commissie MER geresulteerd. Dat betekent dat de initiatiefnemer de eerder in twijfel 
getrokken aspecten voldoende kon onderbouwen en hierbij heeft aangetoond alle milieugevolgen 
van het project onderzocht te hebben. In het bij deze mededeling gevoegde persbericht valt het 
volgende te lezen: "De Commissie is dan ook van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij het besluit over het project.”^
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* Omdat de initiatiefnemer de bouwgrond ruw inkoopt en deze zelf bouwrijp maakt, op eigen kosten en voor eigen risico, 
maakt de gemeente hier geen kosten die doorberekend moeten worden.

De Wnb vormt per 1 januari 2017 het nationale wettelijke kader voor toetsing van activiteiten, plan
nen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de aangewezen natuurwaarden van 
Natura 2000-gebieden. De stikstofemissie die uit een bedrijf vrijkomt, wordt getoetst aan de hand 
van stikstofdepositie-berekeningen die opgesteld zijn voor zowel de huidige situatie, situatie tij
dens de bouwperiode als voor de toekomstige situatie wanneer het bedrijf volledig operationeel 
is. Op basis van deze toetsen wordt een ontwerpbesluit (zg. beschikking) opgesteld.
Deze ontwerpbeschikking en de relevante documenten zullen vervolgens gedurende zes weken ter 
inzage liggen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling zienswijzen over het ontwerpbeschikking naar voren brengen. Ingediende zienswijzen 
worden met de uiteindelijke definitieve beschikking en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Zoals hiervoor al is aangegeven zijn er wettelijke momenten waarop iemand formeel zijn onvrede 
of standpunt kenbaar kan maken tegen een bestemmingsplan. In eerste instantie is dat een ziens
wijze op een ontwerpbestemmingsplan en daarna (mocht het definitieve bestemmingsplan naar 
ontevredenheid vastgesteld worden) bestaat er nog een mogelijkheid om beroep in te stellen bij 
de Raad van State. Het provinciaal bestuur vervult hier geen rol in.

insproah:
Hieronder wordt in het algemeen ingegaan op de belangrijkste aspecten van de in het inspraak- 
stuk 'Hyperscale XXL Datacenter Zeewolde' genoemde onvolkomenheden. Hierbij wensen GS te be
nadrukken dat de ontevredenheid over het handelen van de gemeente in de vorm van een be
zwaar bij de gemeente zelf geadresseerd moet worden. De provincie gaat en mag hier geen uit
spraken over doen. Ook worden er door de provincie geen inhoudelijke uitspraken gedaan over de 
lopende procedures.

Het moment van de publicatie van de ontwerpbesluiten en -beschikkingen is nog niet bekend. De 
inhoudelijke toets van de omgevingsvergunningaanvraag is nog niet afgerond.
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Tijdens de inspraakronde is ook gerefereerd aan het feit dat de gemeente Zeewolde onder toezicht 
van de provincie staat. Provincie Flevoland houdt interbestuurlijk toezicht op alle 6 de gemeenten, 
Waterschap Zuiderzeeland en gemeenschappelijke regelingen. Op die manier beoordeelt de pro
vincie of lokale overheden hun taken uitvoeren volgens de wet. Voor de gemeenten gelden de toe- 
zichtgebieden als volgt:

Financieel toezicht
Huisvesting vergunninghouders
Informatie- en archiefbeheer
Omgevingsrecht

De in het inspraakstuk gepresenteerde grondprijsberekeningen en een aanname van hoge korting 
op grondprijs is speculatief en laat geen ruimte toe voor externe beïnvloedingsfactoren (vb. grond- 
positie gemeente, bestemming, bouwdichtheid, bouwrijp-maken, etc.) en referentiekader vanuit 
het land voor soortgelijke initiatieven. De gemeente heeft de uitgifteprijs voor het datacenter ge
baseerd op drie onderdelen:

1)
2)

een onafhankelijk deskundigenadvies,
een analyse van de uitgifteprijzen bij de andere gronduitgiften voor grote datacenters el
ders in Nederland,
en een opbouwmethode, vanuit de getaxeerde inbrengwaarde van de gronden gerekend 
met de nog te maken kostend

De GS onthouden zich verder van inhoudelijke uitspraken op dit onderdeel om de ondermijning 
van lopende gemeentelijke processen en onderhandelingen te voorkomen en geen verdere specu
laties op te wekken.
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Op dit moment is de gemeente Zeewolde in het kader van interbestuurlijk toezicht als 'niet ade
quaat' aangemerkt binnen het domein van omgevingsrecht Omdat de provincie in dit geval be
voegd gezag is voor de vergunningverlE!ning voor het datacenter in Zeewolde, heeft dit oordeel 
geen invloed op deze datacenterontwilckeling. De financiële huishouding en ruimtelijke ordening 
van gemeente Zeewolde zijn in het kader van interbestuurlijk toezicht als 'adequaat' bevonden en 
geven de GS geen aanleiding tot aange"Scherpt toezicht. 

Tot slot willen GS benadrukken dat het bespreekbaar maken van onvolkomenheden in lopende 
processen terecht is, maar het risico met zich brengt dat bepaalde conclusies te snel getrokken 
worden aangezien de bijbehorende do1:umenten nog volop in ontwikkeling c.q. bewerking zijn en 
op dat moment niet alle relevante informatie beschikbaar is. 
In dit stadium is het ook onwenselijk om alle afwegingen en gedetailleerde procesinformatie naar 
buiten te brengen. Dat zou namelijk de lopende procedures kunnen belemmeren en de positie van 
de overheden in onderhandelingen kunnen schaden. 

De GS staan begripvol tegenover de zorgen van PS om onnodige risico's uit te sluiten. Echter willen 
GS benadrukken dat het inzicht in lopende processen hier geen aanleiding voor geeft. Om de 
transparantie en de informatie uitwissE�ling tussen de GS en PS te bevorderen, zeggen GS toe om -
indien nodig- met toepassing van het opleggen van geheimhouding zoals bedoeld in Art. 25 lid 25

van Provinciewet meerdere stukken ter beschikking van uw Staten te stellen. Daarnaast zijn GS 
voornemens het instrument van 'beslollen commissievergaderingen' indien nodig in dit dossier in 
te zetten. Op deze wijze vertrouwen GS voldoende inzichten te bieden en het vertrouwen in zorg• 
vuldige verloop van processen en in professionaliteit van de betrokkenen te herstellen. 

Bijlagen 

Naam bijlage: eOocs Openbaar in de zin 

nummer. van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

#2855359 Ja Persbericht m.e.r. Trekkersveld IV 

5 Art. 25 lid 2 Provinciewet luidt: uop grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de wet openbaarheid van bestuur,
kan de geheimhouding eveneens worden opgeleigd door gedeputeerde staten, de commissaris van de Koning en een com• 
missie, ieder ten aanzien van stukken die zij aan provinciale staten of aan leden van provinciale staten overleggen. Daarvan 
wordt op de stukken melding gemaakt.# 

DOCUVITP-2847629-v1-Datacenters-Zeewolde-Begeleidend-stuk-bij-

inspreker.PDF (flevoland.nl)

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2021/22-september/15:30/DOCUVITP-2847629-v1-Datacenters-Zeewolde-Begeleidend-stuk-bij-inspreker.PDF
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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met ,  
 

Persbericht 

 
 
Alle milieueffecten datacenter Zeewolde in beeld 
 
Het aangevulde milieueffectrapport voor de komst van een nieuw groot 

datacenter bij Zeewolde is compleet. Het laat onder meer een manier zien om veel 

minder stikstof op de Veluwe te laten neerslaan. Dat zegt de Commissie voor de 

milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Zeewolde en provincie 

Flevoland over de inhoud van dit aangevulde rapport. 

 

Polder Networks wil op een nieuw bedrijventerrein in Zeewolde een datacenter bouwen. 

Het datacenter komt op een terrein van 166 hectare en wordt het grootste van 

Nederland. Zowel de gemeente Zeewolde als de provincie Flevoland moeten over de 

komst een besluit nemen. In een milieueffectrapport zijn de mogelijke gevolgen voor de 

omgeving onderzocht.  

 

Het rapport is aangevuld, na eerdere adviezen van de Commissie. Het beschrijft nu 

volledig de mogelijke gevolgen van een datacenter voor de omgeving. Daarmee biedt 

het rapport in de ogen van de Commissie een goede basis voor de besluitvorming over 

het project. 

 

De Commissie is enthousiast over de manier waarop de effecten in de bouwfase zijn 

onderzocht. Er is een alternatief gevonden waarbij 98% minder stikstof terecht zal 

komen op natuurgebied de Veluwe. Dit is een schoolvoorbeeld voor andere projecten 

in Nederland, zegt de Commissie. Het laat de meerwaarde zien van het uitvoeren van 

stikstofberekeningen in de bouwfase van een project. 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 

milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. De bevoegde overheden - in dit 

geval de gemeenteraad van Zeewolde en Gedeputeerde Staten van Flevoland - besluiten over het project. 

Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3471
http://www.commissiemer.nl/
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