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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 23 februari 2022
: 15 maart 2022

Vragen nr. 22
Vragen van dhr. J.J. Carton (PvdA) over Gevolgen kabinetsbesluit vestiging datacenters NoordHolland
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 23 februari 2022 door het lid van Provinciale Staten, dhr. J.J.
Carton (PvdA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
INLEIDING VRAGEN
De PvdA Noord-Holland maakt zich zorgen over de impact van datacenters op de leefbaarheid in de
omgeving. Met name de hyperscale datacenters. Het is dus belangrijk om met elkaar vast te stellen
waar en onder welke strenge voorwaarden dit wel of niet mogelijk is. De PvdA is dan ook blij dat
wij in Noord-Holland al bezig zijn met het uitwerken van vestigingsvoorwaarden op basis van de
vastgestelde datacenterstrategie.
Nu heeft het kabinet op 16 februari een voorbereidingsbesluit genomen om de regels rondom de
vestiging van datacenters aan te scherpen. Bij de aanscherping van de regels onderzoekt de
minister op welke wijze hyperscale datacenters alleen nog kunnen worden toegestaan nabij
aanlandpunten van windenergie aan de kust, als daar ruimte voor is, zoals Beverwijk – Wijk aan
Zee.
De leefbaarheid staat al onder druk in deze gemeente. De PvdA Noord-Holland vindt vestiging van
datacenters in Beverwijk – Wijk aan Zee dan ook onwenselijk. Daarnaast staat de
datacenterstrategie Noord-Holland alleen vestiging van datacenters toe onder strenge
vestigingsvoorwaarden op bedrijventerreinen in Hollands Kroon, Haarlemmermeer en Amsterdam.
In aanloop naar het opstellen van strengere regels zet het kabinet ook een stop op de aanvragen
voor een duur van 9 maanden. De gemeente Hollands Kroon wordt uitgesloten van de werking van
het voorbereidingsbesluit vanwege de eerder bepaalde locatie Middenmeer. Voor de clusters
Haarlemmermeer en Amsterdam volgt wel een tijdelijks stop.
Wij willen het College daarom het volgende vragen:
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VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Welke gevolgen heeft het onderzoek vanuit het Rijk naar het toestaan van hyperscale datacenters
nabij aanlandpunten, zoals Beverwijk – Wijk aan Zee op de datacenterstrategie Noord-Holland?
Antwoord 1:
Zowel het voorbereidingsbesluit als de toelichting rept niet over aanlandpunten. Slechts het
persbericht vanuit de Rijksoverheid stelt: ‘Voor deze aanscherping gaat de minister onderzoeken op
welke wijze hyperscale datacenters alleen nog kunnen worden toegestaan nabij aanlandpunten van
windenergie aan de kust, als daar ruimte voor is. Daarbij trekt de overheid op met andere
overheden en wordt er rekening gehouden met de verschillende belangen. ‘
Dit betekent dus niet dat hyperscale datacenters juist worden toegestaan nabij aanlandpunten
maar dat de nabijheid van windenergie mogelijk een van de voorwaarden gaat zijn. Net zoals
beschikbare ruimte. Die criteria inachtnemend is feitelijk alleen de gemeente Hollands Kroon een
mogelijke locatie voor een hyperscale datacenter. Overigens is vooralsnog de Noord-Hollandse
datacenterstrategie het uitgangspunt. Deze strategie maakt eventuele nieuwe datacenters alleen
mogelijk in de gemeenten Hollands Kroon, Amsterdam en Haarlemmermeer. Onze lobby richting
Rijk gaat ook zien op deze drie in de datacenterstrategie genoemde clusters.
Vraag 2:
Is Gedeputeerde Staten het met de PvdA-fractie eens dat vestiging van datacenters in de omgeving
van Beverwijk-Wijk aan Zee gezien alles wat de inwoners in dit gebied al voor hun kiezen krijgen
zeer onwenselijk is? Wat is in dit kader de inzet van Gedeputeerde Staten in de gesprekken met het
Rijk over het onderzoek naar vestiging van datacenters nabij aanlandpunten in Noord-Holland?
Antwoord 2:
Gedeputeerde Staten benadrukken in gesprekken met het Rijk het belang van een gelijk speelveld:
in andere provincies zou een net zo streng regime moeten gaan gelden als in Noord-Holland zodat
de impact op de omgeving minimaal is. In onze Noord-Hollandse datacenterstrategie is op een
zorgvuldige wijze gekozen voor slechts drie gemeenten waar eventuele nieuwe datacenters
kunnen worden ontwikkeld. Voor de overige gemeenten zoals Beverwijk is ontwikkeling van een
nieuw datacenter ongewenst en niet toegestaan.
Vraag 3:
Wat is de invloed van de uitsluiting van Hollands Kroon bij het voorbereidingsbesluit op de kaders
vanuit de datacenterstrategie Noord-Holland voor lopende en toekomstige aanvragen (in de
komende 9 maanden)?
Antwoord 3:
Dit betekent dat in Hollands Kroon zowel lopende als toekomstige aanvragen doorgang kunnen
vinden en vanzelfsprekend aan de Noord-Hollandse datacenterstrategie moeten voldoen.
Vraag 4:
Heeft het kabinetsbesluit gevolgen voor het uitwerken van de vestigingsvoorwaarden voor de
clusters Hollands Kroon, Haarlemmermeer en Amsterdam? Zo ja, welke?

2022

22

Antwoord 4:
Gedeputeerde Staten verwachten van wel maar het is nu nog niet bekend of het kabinetsbesluit
uiteindelijk verder zal gaan dan de Noord-Hollandse datacenterstrategie. De verwachting is dat het
rijk de komende negen maanden de toelatingscriteria bij de vergunningverlening zal aanscherpen
ten aanzien van hyperscales. De definitie die het rijk hanteert voor hyperscales betekent dat dit
gevolgen kan hebben voor datacenters waarvan de omvang meer dan 10 ha betreft en het
elektrisch vermogen 70 megawatt of meer bedraagt. Bij Hollands Kroon wordt nog rekening
gehouden met dit soort datacenters, Haarlemmermeer en Amsterdam verwachten nog geen
nieuwe datacenters die aan deze beschrijving voldoen. Gedeputeerde Staten gaan in gesprek met
deze drie gemeenten om afspraken te maken over de vestigingsvoorwaarden voor datacenters met
een omvang van meer dan 2000 m2 en een elektriciteitsaansluiting van minimaal 5MVa en zullen
afstemmen met het rijk over de door hen gedefinieerde ‘hyperscales’.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/16/kabinet-besluit-tot-aanscherping-regelshyperscale-datacenters
https://www.nu.nl/tech/6184921/kustgemeenten-zien-komst-van-gigantische-datacenters-nietzitten.html

