
 

 

  

 
 
 

 
 
Aan Minister voor VRO 
Van Directie Ruimte en Leefomgeving 
 

TER ONDERTEKENING  
 

Nota actief openbaar 
Ja 

 
Onze referentie 
2022-0000485651 
 

Datum 
31 augustus 2022 
 

 
 

 
 

 
 

Samengewerkt met 
CZW, RVB en EZK 
 

Bijlage(n) 
2 

Pagina 1 van 2  

 
Schriftelijke vragen Eerste Kamer over hyperscale 
datacentra 

Aanleiding 
Op 12 juli jl. hebben wij vragen ontvangen van de Voorzitter van de vaste 
commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste 
Kamer, over hyperscale datacentra. Het gaat om vragen van Groen Links en de 
Partij voor de Dieren.  
Bijgaand treft u een brief aan voor de beantwoording van deze vragen.  

Geadviseerd besluit 
Instemmen met de antwoorden door ondertekening van de brief. 

Kern 
• De vragen van Groen Links gaan over de concept-AMvB Hyperscale 

datacentra. Meer specifiek (tussen haakjes in het kort uw antwoorden): 
o de definitie van hyperscale datacentra, met name de omvang van 

10 ha., en of kleinere datacenters niet ook impact op het 
landschap kunnen hebben (dit laatste klopt en maakt onderdeel 
uit van uw afspraken met provincies over logistieke 
distributiecentra (GRIP)). 

o waarom geen instructieregels zijn opgenomen over 
energiegebruik, -opwek, restwarmte en biodiversiteit (urgentie ligt 
bij aangeven waar vestiging van hyperscales niet gewenst is, 
andere aspecten komen aan bod in Aanscherping NOVI) 

o afstemming met de gemeente Hollands Kroon (deze heeft 
ambtelijk plaats gevonden) 

o of de Kamer vergelijkbare AMvB’s kan verwachten voor 
elektrolysers (op dit moment is dit nog niet bekend).  

• De vragen van de Partij voor de Dieren hebben betrekking op Meta en 
Zeewolde. Gevraagd wordt naar: 

o welke gevolgen de gewijzigde omstandigheden - o.m. de 
aankondiging van Meta dat zij zich niet meer in Zeewolde wil 
vestigen - hebben voor de uitvoering van de aangenomen moties-
Koffeman c.s. (deze veranderen uw handelingsperspectieven niet)   

o of de regering, gegeven deze gewijzigde omstandigheden, het 
besluit van de gemeenteraad mbt het bestemmingsplan voor 
Trekkersveld IV wil voordragen voor vernietiging bij de Kroon (zie 
het antwoord hiervoor) en al aangekochte gronden door Meta wil 
onteigenen (het RVB verkocht zelf geen grond aan Meta en heeft 
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daarnaast zelf geen inzicht in andere door Meta evt. al 
aangekochte gronden).   

o uw mening over de bestemming van Trekkersveld IV (de 
gemeente Zeewolde is bevoegd gezag, maakt hierin eigen 
afwegingen)     

Toelichting 

Politieke context 
De Tweede Kamer heeft een 2-minutendebat aangekondigd, maar de precieze 
datum is nog niet bekend. Zo mogelijk ontvangt de Eerste Kamer uw antwoorden 
voor dit debat.   

Uitvoering 
Over de uitvoerbaarheid van aan het RVB gevraagde acties is afgestemd met het 
RVB.   

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Niet van toepassing 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Concept-brief aan de Eerste Kamer met 
antwoorden op de Kamervragen 

  

2 Brief dd. 12 juli jl. van de Commissie IWO van 
de Eerste Kamer met vragen over hyperscale 
datacentra 
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