
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter 
van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over de komst van Datacentra naar 

Flevoland 
 
Datum: 8 juni 2020  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder 
dichtslibde met windturbines en datacentra. 
 

1. Is het College bekend met het artikel in het NRC1 met de titel ‘Gebroken 
beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en 
datacentra’ ? 

2. Is het College bekend met het artikel op Omroep Flevoland2 met de titel 
‘Zeewolde krijgt groot datacenter op Trekkersveld’ ? 

3. Klopt het dat het Zweedse bedrijf Vattenfall van de Nederlandse staat 
honderden miljoenen euro’s subsidie ontvangt voor het windpark en dat alle 
stroom wordt verkocht aan Amerika(nen)? Zo nee, hoeveel wattuur gaat er 
naar de burgers in de Wieringermeerpolder? 

4. Klopt het dat het de bedoeling was om de kassen de restwarmte te laten 
gebruiken die vrijkomt bij het koelen van de Microsoft-servers? Zo nee, wat 
was het plan voor de restwarmte? 

5. Wat gebeurt er nu met de restwarmte van de Microsoft-servers? 
6. Klopt het dat de restwarmte van de Microsoft-servers te koud is gebleken voor 

de kassen? Zo ja, had deze restwarmte wel benut kunnen worden door 
gebruik te maken van een moderner (en dus duurder) type koeling?  

7. Kan het College aangeven of zij betrokken is bij de komst van het nieuwe 
datacenter in Zeewolde op Trekkersveld? Zo nee, waarom niet ? 

8. Kan het College aangeven dat de belofte die m.b.t. het Datacentrum in 
Zeewolde wordt gegeven dat ‘een deel van de warmte die de computers van 
het datacenter produceren, wordt gebruikt om huizen in Zeewolde, Harderwijk, 
Lelystad en Almere mee te verwarmen.’ ook daadwerkelijk zal worden 
ingelost? Zo nee, waarom niet ? 

9. Kan het College aangeven of er contact is gelegd met Theo Meskers, VVD-
wethouder voor Economische Zaken in de gemeente Hollands Kroon, die de 
locatiescouts van de computerbedrijven heeft doorverwezen naar Flevoland 
omdat zij ’eerst moeten uitzoeken wat verstandig is’? Zo nee, waarom niet? 

 
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/gebroken-beloftes-hoe-de-wieringermeerpolder-
dichtslibde-met-windturbines-en-datacentra-a4001882   
 
2 https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/182057/zeewolde-krijgt-groot-datacenter-op-
trekkersveld    
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10. Kan het College aangeven of zij naar aanleiding van de opmerking van Theo 
Meskers hierboven zelf wel een duidelijk beeld heeft van ‘wat verstandig is 
voor Flevoland m.b.t. datacentra’? Zo ja, hoe ziet dat beeld eruit? Zo nee, 
waarom niet? 

11. ‘Boer Han Lammers wilde ook, vanwege de duurzaamheid, graag 
zonnepanelen op het dak van zijn nieuwe schuur in de Wieringermeerpolder. 
Kan niet, kreeg hij in een brief te horen van netbeheerder Liander. Het 
windpark, met het datacentrum als afnemer, belast het stroomnet zo zwaar, 
dat er voorlopig geen mogelijkheid is voor buurtbewoners zoals hij om 
zonnestroom te leveren.’ 
Kan het College aangeven of de bewoners van Flevoland die zonnepanelen 
op hun daken willen plaatsen nog steeds hiervoor de mogelijkheid krijgen en 
niet van de netbeheerder een brief zullen krijgen met de boodschap dat ‘met 
het datacentrum als afnemer, het stroomnet zo zwaar belast wordt dat er 
voorlopig geen mogelijkheid is voor buurtbewoners om zonnestroom te 
leveren’? Zo nee, waarom niet? 

 
 
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Eric Raap 


