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Datacenters - Naar aanleiding van berichtgeving in het NRC en een item in Zondag met Lubach.  
 

1. Is de gemeente Noordoostpolder in beeld voor eventuele datacenters?  
Gemeente Noordoostpolder is sinds 10 jaar met enige regelmaat (1 à 2 keer per jaar) in 
beeld voor vestiging van een datacenter. Veelal grootschalige datacenters zoals Google 
in Eemshaven en Microsoft in Middenmeer. Reden hiervoor is de ligging bij een 
stroomknooppunt en de beschikbare ruimte. Bedrijventerrein De Munt B is geregeld in 
beeld (tot max. 40 ha.), maar ook een locatie elders in het buitengebied (tot max. 100 
ha.).  
 

2. Wat is het standpunt van het college in dezen?  
Het college heeft zich eind 2019 via een themabijeenkomst verdiept in dit onderwerp. 
Een ambtelijke werkgroep heeft zich gebogen over voor- en nadelen van een datacenter 
en er is een bezoek gebracht aan de Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord 
m.b.t. de ontwikkelingen in Middenmeer.  
 
Het Rijk heeft in 2019 een Ruimtelijke Strategie Datacenters opgesteld. Daarin wordt 
nadrukkelijk gekeken naar het gebied Almere – Zeewolde – Lelystad – Dronten, 
vanwege de responstijd tot het internationale internet exchange punt. Provincie 
Flevoland wilde dit jaar meer inzicht krijgen in de datacentermarkt en trends daarin om 
te bepalen welke rol de provincie speelt. Onderzoeksbureau Stratix heeft hiertoe een 
verkenning uitgevoerd.  
 
Op basis van de Ruimtelijke Strategie Datacenters van de Rijksoverheid en de 
verkenning door Stratix in opdracht van provincie Flevoland heeft het college 
geconcludeerd dat Noordoostpolder op dit moment niet op de shortlist van geschikte 
en gewenste locaties staat. Actieve acquisitie op datacenters is daarom niet in lijn met 
het beleid van de Rijksoverheid en het (voorgenomen) beleid van provincie Flevoland. 
Het college zet daarom niet meer actief in op acquisitie van een datacenter in 
Noordoostpolder en volgt de ontwikkelingen op Rijks- en provinciaal niveau. 
 

3. Zal de raad meegenomen worden in een eventuele discussie rondom besluitvorming 
aangaande datacenters? 
Door het Rijks- en provinciaal beleid te volgen is de eventuele discussie rondom een 
datacenter voor onbepaalde tijd uitgesteld. Mocht in Zuidelijk Flevoland alsnog een 
high connectivity cluster ontstaan (Rijksbeleid) dan komt Noordoostpolder wel meer in 
beeld voor een grootschalig datacenter. Op dat moment wordt de raad ook 
meegenomen in de besluitvorming. 
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