Vergadering PS Noord-Holland 14 december 2020
Datacenters
De Statenleden spraken over de bouw van datacenters in de gemeente Hollands Kroon, naar aanleiding van een actualiteit en
moties van de SP. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen waren onder meer de inpassing in het landschap, het
bestemmingsplan, de besluitvorming, het energieverbruik van datacenters en de rol van de provincie. Gedeputeerde Edward Stigter
ging in op de vragen en ontraadde de moties. Hij vertelde dat de gemeente Hollands Kroon het bevoegd gezag is en dat GS op 26
november een zienswijze hebben ingediend op het bestemmingsplan. Ook wees hij op de mogelijkheid van GS om een aanwijzing te
geven. Verder kondigde hij een ‘datastrategie’ voor heel Noord-Holland aan, die in het voorjaar van 2021 gereed moet zijn.
Het onderwerp datacenters komt begin volgend jaar terug in één van de Statencommissies. De SP houdt de moties aan tot de
bespreking van de datastrategie. Een motie van OSNH over een verzoek aan GS om toe te zien op burgerparticipatie bij de bouw van
het nieuwe datacenter in Hollands Kroon werd met grote meerderheid verworpen.
Terugzien en meer informatie
Door Statenleden werden diverse moties en een amendement ingediend, waarvan en geen werd aangenomen. Een aantal moties
werd aangehouden of ingetrokken. Alle voorstellen, ingediende moties of amendementen zijn te vinden bij de agenda van de
Provinciale Statenvergadering van 14 december 2020. Daar zal ook de wijze waarop de partijen stemden terug te vinden zijn.
Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering binnenkort terugzien via de website.

Nr. 10 Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan
de vergadering om 12.00 uur.

Actualiteit SP Datacenters Hollands Kroon (39KB)
Voor de Statenvergadering van Onderwerp : ACTUALITEIT NH0120 14-12-2020 Datacentra Hollands Kroon
Ondanks dat de volledige procedure van het bestemmingsplan nog niet is afgerond, heeft Microsoft al een begin gemaakt met
werkzaamheden. Een tweede reden is dat er behoorlijk veel commotie is ontstaan rond de datacenters in Hollands Kroon.
De provincie moet een sterkere rol in het participatietraject op zich nemen. Bovendien ontbreekt het aan een aantal
zorgvuldigheidseisen rond MER en archeologie. De SP heeft in ieder geval een vijftal vragen. Helaas passen deze vragen niet in dit
sjabloon. Daarom treft u ze in de meegestuurde bijlage aan. Er vinden nu al werkzaamheden plaats. Die zouden pas moeten
plaatsvinden nadat de volledige procedure is afgerond. Via een motie vreemd komt het niet tot een debat, via mondelinge vragen
kan ik geen motie(s) indienen. Kortom: een actualiteit is dan het aangewezen instrument.
Hoogachtend, Remine Alberts
Bijlage bij actualiteit SP Datacenters in Hollands Kroon (181KB)
Haarlem, 30 november 2020 Geachte Statengriffie, Bij deze de vragen die de SP in ieder geval heeft bij de Actualiteit, aangaande de
ontwikkelingen in Hollands Kroon rondom datacenters.
-1-. Wanneer zijn de gesprekken van GS met B&W van Hollands Kroon gestart en wat was het verloop/de uitkomst daarvan?
-2-. Wat was de reden om een zienswijze op de voorgenomen bestemmingsplanwijziging in te dienen? In hoeverre heeft deze
handeling te maken met de komst van een (en mogelijk meerdere) datacenter(s), in plaats van “normale” bedrijven naar deze
bedrijventerreinen?
-3-. Was de voorgenomen bestemmingsplanwijziging mogelijk onder de PRV? En nu onder de Omgevingsverordening? -4-. Op het
perceel B1 zijn al werkzaamheden gestart. Deelt u de mening dat dit wel heel voorbarig is? Deelt u de mening dat deze
werkzaamheden met onmiddellijke ingang moeten worden stopgezet (in ieder geval totdat de gehele procedure is doorlopen,
inclusief mogelijke rechtszaken)?
-5-. Welke instrumenten heeft u ter beschikking als Hollands Kroon ijzerenheinig doorgaat op de ingeslagen weg?
De SP behoud zich voor om met aanvullende vragen te komen, indien dit aan de orde komt.
Hoogachtend, Remine Alberts
M199-2020 AANGEHOUDEN -SP-OSNH Datacenters – MER (89KB)
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende: dat voor grote projecten altijd een MER moet worden aangevraagd dat dit voor het bestemmingsplan Agriport
B1 niet is gedaan; dat de gemeente Hollands Kroon in eerste instantie daarvoor bevoegd gezag is. Overwegende: dat het
voornoemde bestemmingsplan de voorbereiding is voor de komst van een datacenter; dat datacenters heel groot zijn en er dus
gesproken kan worden van een groot project, waarvoor dus een MER moet worden aangevraagd. Besluit: GS op te roepen zelf een
MER-aanvraag in te dienen.
Indiener Remine Alberts, SP Ivo Mantel, OSNH
M200-2020 AANGEHOUDEN -SP-FvD-OSNH Datacenters – Archeologie (97KB)
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Overwegende: dat de komst van een datacenter een enorme impact heeft op het landschap, niet alleen op het maaiveld en

daarboven, maar ook in de bodem; dat de gemeente Hollands Kroon nog niet heeft aangegeven dat er voor de komst van het
datacenter op het terrein B1 archeologisch onderzoek zal worden gedaan; dat archeologie in het recente verleden van de
gemeente Hollands Kroon een stiefkindje is gebleken. Constaterende: dat de provincie de hoeder is van de archeologie. Besluit:
GS op te roepen zelf opdracht te geven voor het doen van archeologisch onderzoek, indien de gemeente Hollands Kroon dit
verzuimt. motie vergadering Provinciale Staten – 14 december 2020 agendapunt 10 – Actualiteit SP – Datacenters Hollands Kroon
“Datacenters - Archeologie” M200-2020 / PS 14-12-2020 AANGEHOUDEN
Indiener Indiener Remine Alberts, SP Ivo Mantel, OSNH Johan Dessing, FvD
M201-2020 AANGEHOUDEN -SP-OSNH Datacenters – Regie (68KB)
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Overwegende: dat datacenters niet weg te denken zijn uit de ICT-ontwikkelingen; dat datacenters altijd in een gemeente worden
gebouwd, waardoor die gemeente het bevoegd gezag is om voor de benodigde papierwinkel te zorgen; dat datacenters niet
uitsluitend een lokale functie hebben, maar een functie die dat vele malen overstijgt: regionaal, provinciaal, nationaal,
internationaal; dat het een te grote verantwoordelijkheid is voor een enkele gemeente om een dergelijke klus te klaren; dat er
daarom reden is voor regie. Besluit: GS op te roepen deze regierol op zich te nemen en tevens te onderzoeken hoe de
besluitvorming over de komst van datacenters in handen van de provincie kan komen. motie vergadering Provinciale Staten – 14
december 2020 agendapunt 10 – Actualiteit SP – Datacenters Hollands Kroon “Datacenters - Regie” M20 1-2020 / PS 14-12-2020
AANGEHOUDEN
Indiener Remine Alberts, SP Ivo Mantel, OSNH
M202-2020 AANGEHOUDEN -SP Datacenters – Bouwstop (438KB)
Provinciale Staten van Noord -Holland in vergadering bijeen,
Overwegende : dat datacenters niet weg te denken zijn uit de ICT -ontwikkelingen ; dat datacenters een enorme impact hebben
op landschap, energievoorziening, waterhuishouding, weginfrastructuur ; dat datacenters nog niet hebben kunnen laten zien wat
de positieve gevolgen zijn, zoals restwarmtegebruik en werkgelegenheid ; dat er minstens vijf datacenters gepland staan in de
gemeente Hollands Kroon . Besluit : GS de opdracht te geven deze effecten zorgvuldig in kaart te brengen en daarover te
rapporteren aan PS en tot die tijd een bouwstop voor datacenters af te kondigen . En gaat over tot de orde van de dag.
Indiener Remine Alberts SP
M203-2020 VERWORPEN -OSNH Rol burgerparticipatie en draagvlak ruimtelijke ordening (126KB)
Motie Rol van burgerparticipatie en draagvlak bij ruimtelijke ordening
Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2020, te Haarlem, ter behandeling van de actualiteit
datacenters.
Constaterende dat: - Er op 28 januari 2020 een motie is aangenomen in de Eerste Kamer 1 bij de behandeling van de omgevingswet
die overheden verplicht om participatiebeleid op te stellen waarin vastgelegd wordt hoe participatie wordt vormgegeven en welke
eisen daarbij gelden; - Dit participatiebeleid moet worden vastgesteld door respectievelijk de gemeenteraad, provinciale staten en
het algemene bestuur van het waterschap. Overwegende dat: - Er grote vraagtekens kunnen worden gezet bij het draagvlak
omtrent de komst van datacenters en windturbines in Noord-Holland Noord; Verzoekt Gedeputeerde Staten, er op toe te zien dat
de gemeente Hollands Kroon de eisen die aan burgerparticipatie worden gesteld naleeft, en gaan over tot de orde van de dag.
Ondertekening, Ivo Mantel Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland

