M9-2022/PS 31-01-2022
AANGENOMEN
Motie Hyperscales
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 31 januari 2022, kennis genomen
hebbende van de datacenterstrategie Noord-Holland
Overwegende dat
• datacenters een grote impact hebben op het (agrarisch) landschap;
• grond een kostbaar en schaars goed is in Noord-Holland;
• we in de toekomst mogelijk tegen beperkingen oplopen in de capaciteit van het
stroomnetwerk;
• het wenselijk is dat datacenters een goede aansluiting kunnen maken op het warmtenet;
• we een balans moeten vinden tussen economisch toegevoegde waarde en impact op
(agrarisch)landschap.
• in de huidige cluster gebieden reeds een dusdanig aantal hectares datacenters gevestigd (of
vergund voor nieuwbouw) is, en dat Noord-Holland daarmee op dit moment een
bovengemiddeld aandeel pakt in de vestiging van datacenters;
Constaterende dat:
• in de datastrategie een beperkt aantal gebieden zijn aangewezen voor de vestiging van
nieuwe datacenters;
• de omvang van bovengenoemde problemen direct samenhangt met de omvang van de
datacenters in het algemeen, en hyperscale datacenters in het bijzonder;
• het voor hyperscales, gezien het type dienstverlening, niet noodzakelijk is om in een straal
van 50 km van een hub of woongebied zich te vestigen;
• de provincie NH en de MRA als eerste overheden met een datacenterstrategie komen en
hierdoor een voortrekkersrol hebben richting andere overheden.
Spreken uit dat:
• de vestiging van nieuwe hyperscale datacenters in het belang van de mondiale digitale
samenleving weliswaar nodig is maar in Noord-Holland de mogelijkheden hiertoe beperkt
zijn - mede gezien ons huidig aandeel in het aanbod van datacenters;
Verzoeken GS:
• zowel op nationaal als op Europees niveau de (voorwaarden van) nieuwvestiging van
hyperscale datacenters aan te kaarten en te sturen op een level playing field van deze
datacenters;
• Hierover uiterlijk bij de eerste evaluatie van de datacenterstrategie in de commissie EFB
terug te rapporteren aan Provinciale Staten;
en gaan over tot de orde van de dag.
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