Aanvullende vragen Interprovinciaal Overleg
Donderdag 23 juni vergadert de Kamer met minister De Jonge, Jetten en Adriaansens over het
onderwerp datacenters. Eerder deelden wij een position paper met u. Aanvullend willen wij u
onderstaande vragen meegeven.
Digitale infrastructuur
➢ Hoe passen de recente ontwikkelingen rondom datacenters in de bredere visie van het Rijk op
digitalisering?
➢ Wordt er gewerkt aan een visie op de digitale infrastructuur, inclusief een visie op de vestiging
van datacenters? Provincies vragen om nadere betrokkenheid.
Vestigingsvoorwaarden
➢ In hoeverre is er ruimte om voorwaarden voor de vestiging van datacenters uit te werken, gericht
op bijvoorbeeld inpassing in het landschap, energie- en waterverbruik, mogelijkheid tot
hergebruik van restwarmte en stimulering van de economie?
➢ Steunt het Rijk het opstellen van vestigingsvoorwaarden door of in samenwerking met
medeoverheden?
Uitvoerbaarheid en haalbaarheid Ontwerpbesluit
Afgelopen week stuurde minister De Jonge het Ontwerpbesluit met regels voor de vestiging van
hyperscale datacenters naar de Kamer. Met dit Ontwerpbesluit wordt de landelijke regie aangescherpt
en wordt landelijk geregeld waar en onder welke voorwaarden de vestiging van (hyperscale) datacenters
is toegestaan.
De provincies zullen via de openbare internetconsultatie uitgebreid reageren op het Ontwerpbesluit
maar willen de Kamer voor het debat over datacenters op 23 juni alvast een aantal vragen meegeven.
➢ Welke overwegingen liggen ten grondslag aan de keuze voor de definitie voor hyperscales zoals
opgeschreven in het Ontwerpbesluit, waar het gaat om de omvang en het beslag op het
elektriciteitsnet?
➢ Hoe verhoudt het Ontwerpbesluit zich tot het bredere regionale vestigingsbeleid waar het gaat
om andere type grote ruimteverbruikers en energiegebruikers? In hoeverre wordt aangesloten
op de bestaande samenwerking tussen Rijk en provincies in ‘GRIP op grootschalige
bedrijvigheid’?
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