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Datacenterstrategie 1. Statenvoordracht p. 2
De afgelopen tijd leert
dat de groeiverwachting
momenteel al flink lager
wordt ingeschat in
vergelijking met
periodes hiervoor.
Waarop is deze
inschatting gebaseerd?
2. Notitie p. 25
Datacenters spannen
zich in voor het
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Jaar

Beleggingsresultaat

2016

5,15 %

2017

1,99 %

2018

-1,34 %

2019

10,99 %

2020

3,33 %

2021

Nog niet beschikbaar

1. De inschatting is gebaseerd op interviews die zijn
afgenomen met gemeenten en energiebedrijven door
adviesbureau Berenschot in opdracht van de MRA ten
behoeve van de MRA datacenterstrategie eind 2020 en op
input van gemeenten tijdens de consultatieronde over de
concept NH-Datacenterstrategie.
2.
a. Er kan worden gedacht aan batterij opslag op zonnestroom
of waterstof.
• b. De risico’s zijn brandgevaar en
bodemverontreiniging. De opslag van dieselolie in
bovengrondse tanks moet hierom voldoen aan de
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realiseren van
duurzame systemen
voor nood- en
piekvoorzieningen.
a.
Welke opties
zijn er?
b.
Welke risico’s
zitten er aan de
bestaande grootschalige
dieselopslag?
c.
Is de inzet van
diesel (of anderen
fossielen) als
noodvoorziening
vermijdbaar?
3. Notitie p. 31 Tabel x:
Overzicht van
gevestigde datacenters,
lopende datacenter
initiatieven, een
inschatting van het
maximale extra
vermogen (MVA) dat
kan worden
geaccommodeerd tot
2030 en
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-

-

PGS 30 (Publicatiereeks gevaarlijke stoffen)
In PGS 30 staan onder meer regels over:
de constructie en installatie van de tankinstallatie
het gebruik van de tankinstallatie waaronder het
vullen van de tank, de inspectie en het onderhoud
van de tankinstallatie
de veiligheidsmaatregelen die worden getroffen
periodieke keuringen

Opmerking: de opslag van dieselolie vindt plaats in meerdere
opslagtanks die onderdeel zijn van een
noodstroomaggregaat. Er is geen sprake van één
grootschalige opslagtank.
c. Ja, er wordt inmiddels door zowel Google als Microsoft
aangegeven dat zij op termijn (Microsoft vanaf 2030) geen
diesel of andere fossiele brandstoffen willen gebruiken.
3. Een aantal lopende plannen op Agriport (zoals uitbreiding
Microsoft) en in Haarlemmermeer en Amsterdam kunnen
nog voorzien worden van elektriciteit. Maar verdere groei,
zoals beschreven in de datacenterstrategie, kan pas
plaatsvinden als de netverzwaring heeft plaatsgevonden,
naar verwachting in 2024-2025.
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aangewezen/potentiële
locaties voor
datacentervestiging in
de verschillende
gemeenten.
Wat betekent hier
precies
‘geaccommodeerd’?
Kunnen de datacenters
in deze tijd van
elektriciteitskrapte
daarmee altijd rekenen
op voldoende aanvoer?
Wij maken ons grote
zorgen over het
democratisch gat
rondom besluitvorming
over vestiging van de
hyperscale datacenters
door 3 bedrijven die tot
de grootste
techbedrijven in de
wereld behoren. Alle
drie hebben zich bij de
voorbereiding van hun
vestiging in ons land
jarenlang verborgen
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DIT IS een POLITIEKE VRAAG en kan gesteld worden tijdens de
commissie
Voor de ontwikkeling van de datacenters zijn de gangbare
ruimtelijke procedures doorlopen, deze volgen de
democratische route. De werkwijze waarin met een
codenaam wordt gewerkt is niet ongebruikelijk voor
bedrijven (groot en klein) om effecten als
grondprijsopdrijving te minimaliseren.
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achter schuilnamen, om
niet bekend te worden.
En schimmige, voor het
publiek niet
waarneembare
onderhandelingen over
het verwerven van
gronden of
vergunningen.
Is er een democratisch
gat rondom
besluitvorming en is er
sprake geweest van
verborgen en schimmig
handelen? Betreft het
hier bepaalde (erkende)
feiten of een discussie
die in het politieke
domein hoort?
Er is sprake van 6,6
miljoen aan
mobiliteitsprojecten.
Zijn dat de nummers
530-536 in de
halfjaarrapportage? Zo
ja, klopt het dat 80%
daarvan dus (nog) niet is

De mobiliteitsprojecten zijn de nummers 530-536 in de
halfjaarrapportage. Het totale budget voor
mobiliteitsprojecten was € 8,1 miljoen en half 2021 was
hiervan nog circa € 6,6 miljoen beschikbaar.
Bij de start van het programma was in de regio de
verwachting dat het geld besteed zou worden aan harde
infra/ uitvoering van maatregelen. Infrastructurele projecten
hebben een lange doorlooptijd en in de afgelopen periode is
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uitgevoerd en als dat zo
is, waarom niet?
Vallen de
doorfietsroutes
hieronder? Wat is de
stand van zaken van de
doorfietsroutes die
onder dit programma
vallen/vielen? Zie ook
mijn vragen hierover in
dec 2019, rondvraag
augustus 2020 en
rondvraag 15-2-2021.

met name gewerkt in de onderzoek- en ontwerpfase. Sinds
de start van De Kop Werkt! zijn onderzoeken gedaan naar
diverse maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren.
Tevens is een aantal projecten in uitvoering genomen.
Dit betreft: N250 korte termijn, N250 middellange termijn,
ontwikkeling Mobipunten, oostwestrelatie Stolpen
Medemblik, bereikbaarheid van de ontwikkelingslocatie
Petten, ICT gestuurd vervoer voor Agriport A7,
haalbaarheidsstudie vaste oeververbinding Burgervlotbrug,
verkeersveiligheid N9, verbetering kruising N9-N99-N250, een
2+2 wegverbinding tussen Alkmaar en Den Helder,
Oostwestrelatie N77 (verbinding N99 – A7), een goede
doorstroming van de N245 door Schagen, een vertaling van
de fietsvisie van de provincie naar concreet
(doorfiets)netwerk en projecten, mogelijkheden voor het
spoor Alkmaar – Den Helder, de Mobiliteits- en
Bereikbaarheidsagenda 2040 en een LZV-route te
Warmenhuizen.
In de afgelopen periode zijn de werkzaamheden aan de N250
afgerond, de kruising met de Havenweg is aangepast en de
nieuwe verkeerslichten installatie is gerealiseerd. Daarnaast
zijn de Mobipunten opgezet en Mobipunten BV opgericht.
Ook is er vanuit het programma onderzoek gedaan naar
doorfietsroutes in De Kop. Uit dit onderzoek zijn drie routes
naar voren gekomen, waarvan één doorfietsroute. Voor deze
route Texel, Schagen en richting Alkmaar is de
intentieverklaring ter toetsing bij de provincie aangeboden.
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Vraag over de begroting
bladzijde 10:
Hoort bij risico 6, het
aansprakelijk stellen van
de provincie door
derden, ook het risico
dat blijkt na verloop van
tijd dat de stortplaats
niet veilig genoeg is
afgedekt en er toch
onverwachte
milieurisico’s kunnen
optreden voor de
omgeving? Zo nee, hoe
moeten we hier dan
mee omgaan, vanuit
risico-respectief voor
PNH?
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Na akkoord van de provincie kan deze binnen de betrokken
gemeenten ondertekend worden. De intentieverklaring is
randvoorwaardelijk voor het verder kunnen uitwerken van
deze route tot een ontwerp op straatniveau en verdere
uitvoering
Het risico dat na verloop van tijd blijkt dat de stortplaats niet
veilig genoeg is afgedekt en er toch onverwachte
milieurisico’s kunnen optreden voor de omgeving hoort bij
risico 5 (Het hoger uitvallen van de kosten van de nazorg) en
risico 6 (Het aansprakelijk stellen van de provincie door
derden).
Het risico van de afdeklaag en de bijbehorende milieurisico’s
worden beoordeeld in de afwerkingsfase en de eindinspectie
voorafgaand aan het definitief nazorgplan. Op basis van het
definitieve nazorgplan wordt berekend wat er aan financiële
middelen nodig is om eeuwigdurende nazorg te kunnen
uitvoeren en wordt de eindheffing berekend.
Na afgifte van een sluitingsverklaring komt een stortplaats in
de nazorgfase. In de nazorgfase komen de kosten van de
stortplaats, ook eventuele tegenvallers, ten laste van het
Nazorgfonds. Op het moment dat het fondsvermogen van het
nazorgfonds niet toereikend is, draagt de provincie het
financiële risico. Om dit financiële risico voor de provincie
zoveel mogelijk te beperken wordt bij de berekening van het
doelvermogen een risico-opslag per stortlocatie ter dekking
van eventuele tegenvallers toegepast. Hierdoor is binnen het
nazorgfonds ook een risicodekking aanwezig en wordt het
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risico voor de provincie laag ingeschat.
6
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Datacenterstrategie 1.
Welke keus is
gemaakt in de
uitnodiging bij de
stakeholderconsultatie?
Specifiek, waarom is de
(Provinciale)
Milieufederatie NoordHolland niet om advies
gevraagd?
2.
Wat is de
juridische waarde van
deze
datacenterstrategie, als
veel nog uitgewerkt
moet worden in de
omgevingsverordening
en in
vestigingsvoorwaarden?
3.
Provincie gaat
over datacenters groter
dat 50MW. Is er ook
nagedacht over een
parapluplan voor deze
groep, met een
maximering van totaal

1. We hebben gekozen voor een stakeholder consultatie met
de partijen die een rol in de uitvoering van de strategie
kunnen/moeten invullen.
2. In de strategie wordt op hoofdlijnen de koers bepaald,
aangeven welke doelen we willen bereiken en welke
middelen daarvoor worden ingezet. Er wordt een streefbeeld
geschetst en een visie gegeven over de vestiging van
datacenters binnen de provincie.
De strategie heeft als beleidsdocument geen rechtstreeks
bindende werking naar derden buiten de provinciale
organisatie. Pas na uitwerking/ borging in de
omgevingsverordening zijn gemeenten verplicht hun
omgevingsplannen ermee in overeenstemming te brengen.
Met vaststelling van de strategie geven we vooraf aan hoe wij
tegen de ontwikkeling en vestiging van datacenters binnen de
provincie aankijken. Ook zonder vaststelling kunnen
inhoudelijke overwegingen uit de strategie gebruikt worden
in overleggen met gemeenten. Het is dan alleen geen
“vastgestelde koers” vanuit de provincie.
3. nee
4. PS heeft ons verzocht om zo snel mogelijk met een
datacenterstrategie te komen.
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aansluitvermogen?
4.
Is overwogen
om af te wachten op
landelijk beleid gelet op
:
- het coalitieakkoord
"Omzien naar elkaar,
vooruitkijken naar de
toekomst", die
landelijke regie vereist.
- de Eerste Kamer
motie van lid Koffeman
c.s. van 21 december.
Die aanstuurt op een
kabinetsvisie voor
hyper-scale datacenters.

De ministeries van EZK, BZK en I&W zijn geconsulteerd, er is
regelmatig afstemming op ambtelijk niveau met de
ministeries. In aanloop naar de besluitvorming in GS is
daarom contact gezocht over de inzet van de landelijk
overheid. De kamerbrief van staatssecretaris ‘Antwoorden op
kamervragen over Datacenters’ van 17-12 laten zien dat de
inzet van Noord-Holland als voorbeeld wordt gesteld voor
toekomstig datacenter beleid (pagina 6). Hierin staat ook op
pagina 5 ‘Het kabinet heeft voorkeur voor het aan de randen
van Nederland vestigen van hyperscale datacenters, op
locaties waar veel aanbod is van (hernieuwbare) elektriciteit,
waar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kan worden
geboden en waar ruimte minder schaars is. Hierbij kan aan
bestaande locaties zoals Eemshaven en Middenmeer worden
gedacht’… ‘Bovenstaande sluit ook aan bij de Ruimtelijke
Strategie Datacenters uit 2019 van de organisaties achter
REOS, waaronder het Rijk (Kamerstuk 34682, nr. 9).’

5.
Waarom is er
gekozen voor zo'n brede
term "bedrijventerrein"
en niet voor een aparte
rubricering, zoals die er
is voor glastuinbouw.
6.
Is er provinciale

Het Rijk wil met provincies in overleg over de aanvullende
afspraken voor het uitwerken van een integraal
vestigingsbeleid voor grootschalige datacenters en het
borgen hiervan in het provinciale omgevingsbeleid. Dat doen
we met deze datacenterstrategie
Antwoorden op Kamervragen over datacenters | Kamerstuk |
Rijksoverheid.nl
5. Datacenters hebben zich in Noord-Holland tot nu toe
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ruimte voor het
aanbrengen van
verdeling van schaarste,
zodat er een ladder is
waarbinnen (duurzame)
energie verdeelt kan
worden?
7.
Zijn er juridische
gevolgen als deze
datacenterstrategie niet
wordt vastgesteld?

vrijwel allemaal gevestigd op bestaande bedrijventerreinen.
Een groot deel van de datacenters in Haarlemmermeer
hebben zich zelfs gevestigd in bestaande bedrijfspanden. Wij
sluiten daarom aan op bedrijventerreinen als
vestigingslocatie.
6. De provincie kan geen netcapaciteit verdelen op het
elektriciteitsnet. Ook niet in geval van transportschaarste.
Zoals overal in Nederland geldt op basis van de
Elektriciteitswet het principe: ‘first come first serve’ waardoor
netbeheerders de plicht hebben om op volgorde van de
aanvraag nieuwe ontwikkelingen van elektriciteit te voorzien
naar het vermogen dat aangevraagd wordt.
7. Niet direct. Zie ook het antwoord op vraag 2. Het gevolg is
mogelijk dat de genoemde instructieregels niet of later in de
omgevingsverordening worden opgenomen. Voor borging in
de omgevingsverordening is vaststellen van de strategie
overigens geen strikt noodzakelijke voorwaarde. Vastelling
van de strategie maakt de motivering van instructieregels in
de verordening wel eenvoudiger. Het maatschappelijk debat
zorgt ervoor dat, op niet-juridische gronden, het zeer
belangrijk is om een strategie nu vast te stellen.
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