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a. Een concept tekst om over na te denken voor een lokaal coalitieakkoord of raadsakkoord? 

De MRA heeft de ambitie het duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa te 

worden om de vruchten te kunnen plukken van de digitalisering van de economie en de 

maatschappij en wil juist daarom ook hoge eisen stellen aan de komst van nieuwe datacenters.  

Deze ambitie is vastgesteld in de datacenterstrategie van Noord-Holland en ook de provincie 

Flevoland werkt aan een dergelijke strategie. In de Omgevingsverordening NH2022 wordt 

opgenomen dat zich geen nieuwe datacenters meer mogen vestigen buiten de aangewezen 

gebieden (Haarlemmermeer en Amsterdam). Ook mogen de datacenters zich alleen vestigen op 

bedrijventerreinen, met een stedenbouwkundigplan en een beeldkwaliteitsplan.  

 

Samengevat: De gemeente zal bij de discussies over een verzoek om vestiging van een datacenter 

afstemming zoeken op regionaalniveau. Daarmee wordt voorkomen dat datacenters op zoek gaan 

naar locaties met een milder regime.   

 

b. Essentie van de uitvoeringslijn  

De MRA heeft de ambitie het duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa te 

worden. Het is belangrijk dat er meer regie komt op de komst van hyperscale datacenters; De 

ruimte schaars is en datacenters verbruiken veel energie. Omdat het rijk tot voor kort geen regie 

nam op dit dossier, hebben de gezamenlijke colleges in de MRA dit de afgelopen jaren zelf 

opgepakt vanuit de wens om tot afgestemde keuzes te komen over op welke plekken en onder 

welke voorwaarden datacenters zich zouden moeten kunnen vestigen in de MRA. Daarmee te 

voorkomen dat datacenters individuele gemeenten tegen elkaar uitspelen en op zoek gaan naar 

locaties met milde vestigings- en duurzaamheidseisen.   

 

c. Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor komende vier jaar  

Het rijk heeft aangekondigd meer regie te willen voeren op de komst van hyperscale datacenters. 

Het is zaak dat er landelijk een gelijk speelveld komt om te voorkomen dat datacenters zich gaan 

vestigen op locaties met een milder regime en dat er op regionaal niveau afspraken komen over 

waar datacenters zich kunnen vestigen en onder welke condities. Via afspraken kunnen we werken 

aan de ambitie om als regio het duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa te 

worden. 

 

d. De meest relevante (digitale) documenten  

1. De datacenterstrategie van Noord-Holland (zie: https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Datacenters/Datacenterstrategie 

2. Vestigingsbeleid datacenters gemeente Amsterdam (zie: 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/62735/vestigingsbeleid-datacenters-gemeente-

amsterdam-2020-%E2%80%93-2030)  
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