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Onderwerp: Voorrang Datacenter Zeewolde

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-12-2021 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. volgens berichten in de media de realisatie van een datacentrum in Zeewolde voorrang heeft 

gekregen (gekocht) op het elektriciteitsnetwerk;
2. in Noordoostpolder diverse bedrijven bij nieuwbouw geen (directe) aansluiting op het 

elektriciteitsnetwerk kunnen krijgen;
3. sommige huishoudens met zonnepanelen niet altijd kunnen terugleveren aan het net;
4. in Rutten een MFA lange tijd gebruik moet maken van een alternatieve energiebron 

(biodieselaggregaat en nu toch een gasaansluiting);
5. ondernemers met beschikbare daken geen zonnepanelen plaatsen (ondanks een SDE 

toezegging) omdat ze niet kunnen terugleveren,

van mening dat
1. de hoeveelheid energie die het datacentrum ‘opslokt’ gebruikt kan worden voor kleinschalige 

ontwikkelingen die meer werkgelegenheid met zich meebrengen;
2. het bij het huidige energiegebruik regionaal al lastig is om onze RES te realiseren;
3. het (extra) verbruik van een dergelijke ‘slokop’ ook via nieuwe energievoorzieningen 

(windmolens / zonneweides) geproduceerd moet worden;
4. er door een ministerie geen ‘voorrang’ gegeven mag worden aan een dergelijke ontwikkeling 

die veroorzaakt dat lokale ontwikkelingen nog langer moeten wachten;
5. het een te betreuren bevoordeling van een buitenlands bedrijf is,

spreekt haar stellige afkeuring en treurnis uit over de bevoordeling van het datacentrum ten koste 
van andere bedrijven, woningbouw en de ontwikkeling van duurzame energie elders in de provincie

verzoekt de griffie
deze afkeuring en treurnis schriftelijk over te brengen aan:

a. het Ministerie Economische Zaken en Klimaat
b. de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer
c. de bevoegde gezagen in Flevoland;

i. de Provincie
ii. de gemeente Zeewolde
iii. de overige Flevolandse gemeenten

en gaat over tot de orde van de dag.
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