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Strawinskylaan 1779 1077 XX Amsterdam, Willem-Alexanderzaal
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1. Opening en mededelingen
Agendapunten ter afspraakvorming (inclusief meningsvorming):
2. MRA Verstedelijkingsstrategie
De vergadering werd vooraf gegaan door een bestuurlijk atelier over de verstedelijkingsstrategie. In het
bestuurlijk atelier zijn geen bestuurlijke afspraken gemaakt (dat was ook niet het doel van dat atelier).
In het Platform Ruimte wordt kort teruggeblikt op de bespreking van het bestuurlijk atelier en vooruitgekeken naar de vergadering van 23 april a.s. waar het verstedelijkingsconcept op de agenda staat.
De vergadering uit zijn zorgen over de aanhaking van de deelregio’s en verzoekt om een kort verslag van
het bestuurlijk atelier. Ook wordt geconstateerd dat de aanwezige bestuurders zelf veel energie in dit traject zullen moeten steken. Eventuele extra bijeenkomsten (zoals op 23 april a.s.) kunnen nodig zijn, al moet
daar terughoudend mee worden omgesprongen.
Bij dit punt zijn geen verdere afspraken gemaakt.
4. Klimaatadaptatie
Naast dhr. Smit (namens Waterschap Amstel Gooi en Vecht lid van het Platform Ruimte) is ook dhr. Berkhout (wethouder gemeente Haarlem) aanwezig, beiden zijn bestuurlijk trekker van het MRA programma
klimaatadaptatie en houden aan het begin van de vergadering gezamenlijk een presentatie met een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden tot nu toe en me een toelichting op de voorstellen die ter bespreking in het Platform Ruimte liggen. Beide bestuurders zien grote kansen om nog in deze bestuursperiode flinke stappen te zetten op het terrein van de klimaatadaptatie.
Tijdens de bespreking worden complimenten uitgedeeld voor het vele verrichte werk en de wijze waarop
de samenwerking van de vele overheden op dit terrein vorm krijgt. Ook wordt geconstateerd dat de vele
aanbevelingen die worden gedaan door alle partijen –hoe verschillend ook- kunnen worden gebruikt in de
verdere uitwerking van projecten.
De op te stellen intentieovereenkomst kan gaan dienen als een basis hoe binnen de MRA wordt omgegaan
met klimaatadaptatie en nieuwbouw. Nadere invulling zal per gebied verschillend zijn, herijking van de te
maken afspraken zal om de drie jaar kunnen plaatsvinden. Voor alle helderheid wordt geconstateerd dat nu
niet wordt gesproken over een intentieovereenkomst, maar over het laten opstellen daarvan. E.e.a. zal
binnen de huidige bestuursperiode afgerond kunnen worden.
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Gemaakte afspraken:
1. Het bestuurlijk overleg (BO) Platform Ruimte geeft opdracht tot het uitwerken van afspraken gericht op een ‘Gezamenlijk basisveiligheidsniveau en een (nog op te stellen) intentieovereenkomst voor
individuele organisaties en gebiedspartners’ omtrent klimaatbestendige nieuwbouw.
2. BO Ruimte geeft opdracht, om in 2020, de vijf overige sleutelgebieden (zoals benoemd bij het
programma Bouwen en Wonen van de MRA) te testen op de ambities en uitgangspunten van klimaatbestendige nieuwbouw, zoals geconcretiseerd in het basisveiligheidsniveau
3. BO Ruimte zal wat betreft de uitwerkingslijn Vitale en kwetsbare infrastructuur:
a) haar bestuurlijke kracht inzetten op een gezamenlijke lobby en agendering richting het Rijk
b) het aandeelhouderschap van de MRA partners bij netbeheerders benutten om klimaatbestendigheid bij de netwerkbeheerders hoger op de agenda te krijgen.
4. BO Ruimte stemt in met de uitvoering van het voorgestelde plan van aanpak 2020
5. Datacenters
Mede naar aanleiding van eerder onderzoek naar de energiebehoefte van datacenters en de daaropvolgende voorbereidingsbesluiten van Haarlemmermeer en Amsterdam betreffende een voorlopige stop op
de ontwikkeling van nieuwe datacenters, is een vervolgonderzoek uitgevoerd dat nu wordt besproken in de
platforms economie en ruimte. Dit onderzoek moet de basis zijn voor de vervolgstappen: regionale afspraken over de locaties voor nieuwe datacenters. Over die te maken afspraken wordt in deze vergadering
gesproken.
Bespreking
In het Platform wordt erop aandrongen dat bovenop hetgeen hier voorligt iedere gemeente eigen eisen
kan stellen aan het verlenen van vergunningen als het gaat om datacenters die zich willen vestigen, onder
andere met het oog op landschappelijke inpassing. De gedachte achter de voorstellen is dat er in MRA
verband in ieder geval een se aan minimum eisen kan worden afgesproken.
Vanuit de waterschappen wordt specifiek aandacht gevraagd voor de grote vraag naar koelwater en de
waterkwaliteit van het water dat terugkomt na koeling van het datacenter; innovatieve (niet watergekoelde) opties zijn hierbij belangrijk. Vanuit de IJmond wordt aangegeven dat voor de zoektocht naar locaties
voor datacenters een bedrijventerrein aan de Parallelweg geen optie is. Vanuit Almere is er bereidheid te
bekijken wat er geboden kan worden, al staan stevige randvoorwaarden daarbij voorop.
Daarnaast vindt is het Platform van mening dat betrokkenheid van het Rijk van groot belang is, juist en
vooral omdat hier gesproken kan worden van een nationaal belang, meer dan een regionaal belang.
Verder wil het Platform Ruimte binnen de MRA mede verantwoordelijk blijven op dit dossier, mede gelet
op de Verstedelijkingsstrattegie. Wat de rolverdeling tussen het Platform Ruimte en het Platform Economie betreft wordt daarom afgesproken dat het Platform Ruimte randvoorwaarden stelt, waarbij landschappelijke inpassing en toekomstige transformatie naar verstedelijking worden meegenomen. Binnen
die randvoorwaarden kan dan binnen het Platform Economie verder gewerkt worden aan de nadere invulling van onderstaande afspraken, zoals het gesprek met het Rijk etc…
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Afspraken
Met bovenstaande bespreking als leidraad stemt het Platform Ruimte in met onderstaande afspraken die
vanuit het Platform Economie worden voorgesteld:
Algemene afspraken
1. De MRA hanteert als vertrekpunt voor de besluitvorming over de vestiging van datacenters dat de
regio, conform de nationale datacenterstrategie, zijn verantwoordelijkheid wil nemen door te zoeken
naar mogelijkheden om de toenemende marktvraag van datacenters – gegeven het belang van colocatiedatacenters voor de Nederlandse economie – te accommoderen.
2. Het Platform Ruimte is van mening dat het vertalen van dit vertrekpunt in concrete besluiten van
MRA-partijen vereist dat:
a. ook de rijksoverheid en marktpartijen ieder vanuit de eigen rol hun verantwoordelijk nemen;
b. bovengenoemde partijen z.s.m. met elkaar en met de netbeheerders in gesprek gaan om te
bezien wat hier voor nodig is en wie daarin welke rol en verantwoordelijkheid heeft;
c. strenge voorwaarden moeten worden gekoppeld aan de vestiging van nieuwe datacentra en
de uitbreiding of verplaatsing van bestaande datacentra (m.b.t. energie-efficiëncy, hergebruik
restwarmte, watergebruik). De eisen die op dit moment worden ontwikkeld door Amsterdam
en Haarlemmermeer kunnen daarbij als basis fungeren voor de gehele MRA.
Specifieke afspraken
3. Het Platform Ruimte stemt ermee in dat z.s.m. in samenwerking met het rijk en de netbeheerders
nader verkend wordt wat de meest logische locatie is in de MRA voor de in het rapport bepleite vierde
hyperconnectiviteitshub die de sector t.z.t. voldoende ruimte moet geven om duurzaam te groeien
binnen de regio en daarmee de hubfunctie te versterken
4. Het Platform Ruimte is het ermee eens dat nader bezien moet worden of, hoe en waar de komende
jaren (zolang er nog geen load pocket is aangelegd) de additionele behoefte van datacenters naar hyperconnectiviteit, elektriciteit, ruimte en koelwater geaccommodeerd kan worden in de MRA.
5. Het Platform Ruimte onderschrijft dat van het rijk gevraagd mag worden om:
a. expliciet in woorden en daden tot uitdrukking te brengen dat de ontwikkeling van een 4e hyperconnectiviteitshub in de MRA niet alleen een MRA-belang is (die inzet en offers zal vragen
van MRA-partijen), maar een nationaal belang en dus:
b. op korte termijn het initiatief te nemen voor het ontwikkelen van een nieuwe locatie met een
load pocket in samenwerking met de MRA-regio en daarnaast:
c. de MRA (en met name de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam) te helpen om de
groeiende behoefte van datacenters te faciliteren in de periode dat de load pocket nog niet
gereed is;
d. de randvoorwaarden voor de vorming van een 4e hyperconnectiviteitshub in de MRA te faciliteren (door netbeheerders de ruimte te geven om te investeren in de realisatie van een load
pocket) en door mogelijk te maken dat datacentra hogere energietarieven in rekening worden
gebracht);
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e. samen met de MRA te zoeken naar een model waarin zowel de kosten voor de grond en de
netkosten kunnen worden doorbelast aan datacenters.
Afspraken over het vervolgtraject
6. Het Platform Ruimte stemt ermee in de bestuurlijk trekkers Plabeka (vanuit BO Economie: gedeputeerde V.d. Hoek, Noord-Holland en wethouder Sparreboom, Lelystad) te mandateren om (ondersteund door een ambtelijk team) de volgende vervolgacties in gang te zetten en daarover in het volgende BO Economie en BO Ruimte te rapporteren:
• Afstemming met datacenter sector
• Strategisch gesprek met het rijk over rol- en verantwoordelijkheidsverdeling rijk/regio
• Inhoudelijk gesprek met rijk en netbeheerders over opdracht voor aanleg van load pocket
• Uitvoeren nadere verkenning naar beste plek in MRA voor 4e hyperconnectiviteitscluster etc.
• Inhoudelijk gesprek tussen MRA-overheden en netbeheerders over benodigde ruimte voor
nutsvoorzieningen (onderstations en kabeltracés) en daarvoor te hanteren grondprijzen.
• Binnen de MRA af te spreken welke duurzaamheidseisen (energie-efficiency, restwarmte- en
watergebruik) opgelegd worden aan (nieuw)vestiging, verplaatsing of uitbreiding van datacenters.
• Een tijdpad op te stellen op welke wijze en op welke plaats datacenters met een hyperconnectiviteitsbehoefte gefaciliteerd kunnen worden binnen de MRA.
Agendapunten ter kennisneming
Het Platform Ruimte heeft kennis genomen van onderstaande punten 6 t/m 8.
6. Verslag BO Ruimte 4 december jl.
Het verslag is na goedkeuring door de voorzitter dhr. Loggen geplaatst op de website van de MRA
7. Programma Wonen in de MRA
Het betreft hier het jaarprogramma Wonen in de MRA dat door het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en
Wonen is besproken. In de strategische notitie sleutelgebieden zijn de laatste redactionele wijzigingen
verwerkt conform afspraak in het Platform Ruimte van 4 december jl., waaronder de toevoeging van het
sleutelgebied Hilversum. Deze notitie is daarmee afgerond.
8. Metropolitane Fietsroutes
De MRA-partijen werken alweer twee jaar samen aan het realiseren van één aantrekkelijk netwerk van
fietsroutes. Bij de start van deze MRA-actie is afgesproken dat er een keer per jaar een voortgangsrapportage aan de bestuurders van de MRA wordt voorgelegd. De tweede voortgangsrapportage (2019) ligt nu
klaar om samen met een aantal aanbevelingen van de projectgroep te bespreken in het Platform Mobiliteit
van 13 maart en is –bij dezen- eveneens ter kennisname aangeboden aan het Platform Ruimte van 5 maart.
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9. Rondvraag en sluiting
De voorzitter van het Platform Ruimte heeft met de Gooi en Vechststreek afgesproken dat, indien
het sleutelgebied Hilversum in het Platform wordt besproken ook de wethouder van de gemeente
Hilversum daarbij aanwezig zal zijn.
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Aanwezigheidslijst
BO Ruimte
Cees Loggen
Marieke van Doorninck
Jan de Reus
Floor Roduner
Peter Schot
Robert van Rijn
Thijs Kroese
Wessel Breunesse
Alexander Luijten
Serge Ferraro
Mariette Sedee
Maaike Veeningen
Peter Smit
Lex Scholten

Cora Smelik
Esther Rommel

Songül Mutluer

namens
Noord-Holland

Organisatie
Noord-Holland, voorzitter BO Ruimte
Amsterdam
Amsterdam, vicevoorzitter BO Ruimte
Provincie Flevoland
Flevoland
Zuid-Kennemerland
Haarlem
Lelystad
Lelystad
Amstelland-Meerlanden Aalsmeer
Zaanstreek/Waterland Purmerend
Zaanstreek/Waterland Zaanstad
Gooi en Vechtsreek
Gooisemeren
IJmond
Beverwijk
Amstelland-Meerlanden Haarlemmermeer
Almere
Almere
Waterschap Amstel,
Amstel, Gooi en Vecht
Gooi en Vecht
PortefeuillehoudersDiemen
overleg Bouwen en
Wonen
PortefeuillehoudersFlevoland
overleg Duurzaamheid
PortefeuillehoudersNoord-Holland
overleg Metropolitaan
Landschap
PortefeuillehoudersZaanstad
overleg Bouwen en
Wonen
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