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Wob besluit – Datacenter Zeewolde (Omroep Flevoland)   

 
Geachte verzoeker, 
 
Op 20 januari 2022 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), een 
verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie. U verzoekt, kort samengevat, 
openbaarmaking van documenten met betrekking tot Datacenter Meta Zeewolde. 
 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 25 januari 2022, kenmerk 2907758.  
 
Over de omvang en de reikwijdte van uw Wob- verzoek heeft u op 17 februari 2022 een overleg 
gehad met de medewerkers van de provincie. We hebben tijdens het overleg afgesproken dat u 
door middel van de aangeleverde inventarisatielijst aangeeft welke documenten u graag wilt 
betrekken bij uw ingediende Wob-verzoek. U heeft aan de hand van de inventarislijst een selectie 
gemaakt van documenten die bij uw verzoek betrokken moeten worden. Daarnaast hebben de 
beslistermijn verdaagd tot uiterlijk 1 mei 2022. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijzen wij u 
naar bijlage A. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven 
wanneer informatie niet openbaar wordt gemaakt. 
 
Inventarisatie 
Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd of de provincie Flevoland beschikt over de documenten 
waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft. Hiervoor zijn het (digitaal) archief, de systemen en de 
betrokken collega’s geraadpleegd. 
 
Op basis van uw verzoek zijn er diverse documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 
opgenomen in een inventarisatielijst, die als Bijlage B bij dit besluit is gevoegd. Middels deze 
inventarisatielijst wordt per document duidelijk wat is besloten. 
 
Zienswijze 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden een rol. Deze 
derde-belanghebbenden zijn gevraagd om hun mening te geven over openbaarmaking van de 
documenten. 
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Besluit 
Wij besluiten de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Voor een nadere 
specificatie per documenten verwijzen wij u naar de inventarislijst en de documenten. De reden 
waarom wij deze informatie gedeeltelijk openbaar maken volgt uit hetgeen wij hieronder hebben 
opgenomen. 
 
Motivering 
Allereerst willen wij u wijzen op het volgende. 
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Het recht op openbaarmaking 
op grond van de Wob dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. 
Het komt een ieder in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar de persoon, de bedoeling of de belangen van de verzoeker. Bij 
de te verrichten belangenafweging worden het algemene belang bij openbaarmaking van de 
gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen betrokken, maar 
niet het specifieke belang van de verzoeker. 
 
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking 
van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien wij 
aan u de betreffende documenten verstrekken, moeten wij deze ook aan anderen geven indien zij 
daarom verzoeken. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. 
 
Bedrijfs- en fabricagegegevens 
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken van informatie 
achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke 
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder 
bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische 
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de 
kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en 
financiële stromen betreffen, worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.  
In diverse documenten komen vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens (financiële gegevens) 
van derden voor. We maken deze gegevens daarom niet openbaar. Waar van toepassing hebben wij 
bedrijfs- en fabricagegegevens van betrokken belanghebbenden in de documenten onleesbaar 
gemaakt, onder vermelding van art. 10.1.c Wob. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
 
In diverse documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit betreft onder meer 
namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de medewerkers van de provincie en die van de 
bij de aangelegenheid betrokken partijen. Wij wegen het hier bedoelde belang zwaarder dan het 
belang van openbaarheid. Deze informatie maken wij dus niet openbaar. 
 
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merken wij het 
volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de 
openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 
desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het algemeen belang van openbaarheid. Namen zijn 
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich 
tegen de openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het 
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opgeven van een naam van een ambtenaar aan een individuele burger die met deze ambtenaar in 
contact treedt, maar om openbaarmaking van deze persoonsgegevens in de zin van de Wob. Deze 
persoonsgegevens maken wij dus ook niet openbaar.  
 
Waar van toepassing hebben wij deze persoonsgegevens in de documenten onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van 10.2.e. Wob. 
 
Financiële en economische gegevens van de Staat 
Het verstrekken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen 
de economische of financiële belangen van bestuursorganen. 
Deze gegevens hebben betrekking op de economische en financiële belangen van de provincie. Wij 
zijn van oordeel dat kennisneming van die financiële gegevens, in onderlinge verband bezien, 
inzicht kan verschaffen in onderhandelingspositie van de provincie in de toekomstige gevallen. 
Daarom maken wij deze gegevens niet openbaar. Waar van toepassing hebben wij de economische 
of financiële belangen van de provincie uit de documenten onleesbaar gemaakt, onder vermelding 
van art. 10.2.b Wob. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een document opgesteld voor intern beraad 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob, bepaalt dat in een geval van een verzoek om informatie uit 
documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over de 
daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 
 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip ‘documenten opgesteld ten behoeve van intern 
beraad’ onder meer moeten worden begrepen: nota’s van ambtenaren en hun politieke en  
ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een provincie en tussen  
bestuursorganen onderling, concepten van stukken, agenda’s, notulen, opinies, commentaren, 
voorstellen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van ambtelijke 
adviescommissies. Ten aanzien van deze stukken moet de bedoeling dat ze als stukken voor intern 
beraad opgesteld zijn uitdrukkelijk blijken, of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen 
vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een 
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern beraad zijn 
betrokken bij de beleidsvorming en - voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle 
openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn 
slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
 
Diverse (passages in) documenten betreffen persoonlijke beleidsopvattingen, concept afspraken, 
concept verslagen en conceptvoorstellen. Deze betreffen een persoonlijke weergave van een 
bespreking van medewerkers van de provincie en de bij de aangelegenheid betrokken overheden 
en partijen. Deze documenten zijn opgesteld met het doel intern met elkaar van gedachten te 
wisselen en voor uitsluitend gebruik tussen de deelnemende partijen.  
 
Meerdere documenten betreffen concepten en zijn daarmee opgesteld met het oogmerk intern te 
blijven. Wij beschouwen deze documenten in zijn geheel als persoonlijke beleidsopvattingen. Deze 
documenten houden zodanig verband met (interne) gedachtewisselingen, dat deze zich niet lenen 
voor openbaarmaking. Voor deze opvatting vinden wij steun in de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Wij achten het niet in het belang van een goede en democratische bestuurs- voering indien de 
standpunten van ambtenaren en anderen die bij het intern beraad waren betrokken zelfstandig 
worden betrokken in de publieke discussie.  
 
Wij zien dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid en of vierde lid, van 
de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke 
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beleidsopvattingen. Waar van toepassing hebben wij de persoonlijke beleidsopvattingen uit de 
documenten onleesbaar gemaakt, onder vermelding van art. 11.1 Wob. 
 
Wijze van openbaarmaking 
Een deel van documenten worden gelijktijdig met dit besluit openbaar gemaakt. Op uw verzoek 
wordt het besluit en de documenten per email aan u toegestuurd. De rest van de documenten 
worden uitgesteld openbaar gemaakt in verband met mogelijke bezwaren van betrokken derde-
belanghebbende. Dat wil zeggen dat de overgebleven documenten twee weken na datum van dit 
besluit aan u zal worden verzonden tenzij de derde-belanghebbend tegen openbaarmaking in 
bezwaar gaan en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechter om 
openbaarmaking van de documenten tegen de houden.    
 
Plaatsing op het internet 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op 
https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob) worden geplaatst. 
 
Een afschrift van dit besluit zenden wij aan alle betrokken derde-belanghebbenden. 
 
Rechtsmiddelen 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365 
 
Verzoek om voorlopige voorziening (VOVO): 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening 
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten 
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen 
het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 
een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een 
verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
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Bijlage A 
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen 

vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene 

verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer maakt 

 
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het 

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;  
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen 

of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;  
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de 

informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden..  
 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern 
beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische 
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien 
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft 
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de 
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming 
van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. 
Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 
 
 
 
 













Is dit het huidige bestemmingsplan het plangebied wordt toch veel groter? 

Blad 26. Er wordt mogelijk een passende beoordeling opgesteld om effecten op Natura 
2000-gebieden inzichtelijk te maken. Indien een passende beoordeling nodig is, wordt deze 
als bijlage in het MER opgenomen.  

Passende beoordeling bepaald mede of de MER-commissie meekijkt of niet. Beperkte of 
uitgebreide m.e.r.-procedure. 

Blad 27/28.  Kabels en leidingen ontbreekt. Geef aan hoe er met kabels en leidingen die in 
het plangebied liggen, wordt omgegaan. 

Geef aan of en hoeveel verkeer er wordt gegeneerd door transportbewegingen van grond 
van en naar het terrein en door werknemers. Geef daarbij aan welke routes er worden 
gevolgd en wat de effecten van het extra verkeer op de bestaande verkeersstromen zijn. 

Algemene notitie: 

- De effecten van de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden moete goed en duidelijk 
ansicht leesbaar zijn in het MER. De effecten beschrijven van de aanleg fase ontgrondingen. 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV + NRD
Datum: vrijdag 26 juni 2020 15:51:21

Hoi ,

Zoals vanochtend aangegeven heb ik ook nog een opmerking over ontgrondingen en de NRD. De formulering over de
m.e.r.plicht t.b.v. de ontgrondingen in de NRD ziet alleen op het bestemmingsplan. Een MER voor een
ontgrondingenvergunning vraagt een ander detailniveau dan een MER voor een bestemmingsplan.

Om de planning van de initiatiefnemer/gemeente te kunnen halen, zal dit MER ook voor de ontgrondingenvergunning
moeten kunnen dienen. Anders moet er nog apart een MER of m.e.r.beoordeling voor de ontgrondingenvergunning in
procedure worden gebracht. Bij een beperkte MER procedure (>25 ha, geen PB nodig), kan dit in de reguliere
vergunningsprocedure meelopen. Maar als er een uitgebreide m.e.r. (>25 ha en PB) of m.e.r.beoordeling (<25 ha) nodig is,
dan is er voorafgaand aan de vergunningaanvraag tijd nodig voor de NRD procedure respectievelijk de m.e.r.beoordeling
(deze moet voor de vergunningaanvraag zijn afgerond, anders is de vergunningaanvraag niet ontvankelijk). Ik begreep
vanochtend dat de vergunningen over 3 weken moeten worden ingediend. Ik ga er van uit dat dat ook geldt voor de
ontgrondingenvergunning. Dat is niet mogelijk als voorafgaand hieraan nog NRD of m.e.r.beoordeling moet worden
doorlopen. Als dit MER ook voor de ontgrondingenvergunning wordt gebruikt vraagt dat overigens ook om een goede
afstemming tussen de procedures voor BP en vergunning. 

Verder wil ik mijn eerder gemaakte opmerking over koelwatersysteem vs. Restwarmte aanscherpen. Er zouden in het MER
2 alternatieven/varianten moeten worden onderzocht, namelijk een alternatief met maximale benutting van de restwarmte
en een met koelwater. Dit is te linken aan de energieambitie van de provincie en de KRW doelstellingen (zie ook reactie

 onder 3 waterkwaliteit). Op deze manier krijg je de gehele bandbreedte aan milieueffecten in beeld ten gevolge
van de keuze voor de beide uiterste en wat er tussen zit.

Met vriendelijke groet,

A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl

PS:
In de NRD is over de m.e.r.plicht van de ontgrondingen het volgende opgenomen:
C16.1/ D16.1 De ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, met
inbegrip van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem Op de campus voor het datacenter worden
waterpartijen gerealiseerd ten behoeve van de waterberging.
Er is sprake van ontgrondingen met een oppervlakte van meer dan 12,5 hectare, naar verwachting ongeveer 20 hectare. In
het geval er sprake is van een ontgrondingsoppervlakte van 12,5 hectare of meer en minder dan 25 hectare, is er sprake van
een m.e.r. beoordelingsplicht. Indien de opgave groter is dan 25 hectare is sprake van m.e.r.-plicht. Een m.e.r.-
(beoordelingsplicht) is gekoppeld aan de ontgrondingsvergunning. (p.7)

En:
De ontgrondingsvergunning dient bij de provincie Flevoland te worden aangevraagd. Het bestemmingsplan is in dit geval
kaderstellend voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. Het bestemmingsplan is hierdoor (plan) m.e.r.-plichtig. (p.8)

En:
Verder is het bestemmingsplan kaderstellend als gevolg van de benodigde ontgrondingsvergunning, die afhankelijk van de
exacte omvang m.e.r.- plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan plan-m.e.r.-
plichtig. (p.8, Conclusies)

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland.nl>
Verzonden: maandag 22 juni 2020 14:35
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV + NRD
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De Notitie reikwijdte en detailniveau zit op zich goed in elkaar, maar ik heb er toch nog een paar opmerkingen bij.

In par. 1.3.1 onder kaderstellend plan is opgenomen:
"Het deel van het bedrijventerrein dat wordt ontwikkeld als regulier bedrijventerrein is niet kaderstellend voor toekomstige
m.e.r.-plichtige of m.e.r.- beoordelingsplichtige projecten, omdat bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 worden
toegestaan. In die categorie komen geen m.e.r.-plichtige of m.e.r. beoordelingsplichtige projecten voor."
Ik heb eerder al aangegeven dat ik deze stelling te kort door de bocht vindt. Met name in de categorieën D18
(afvalverwijdering), D36 (conserven groenten, fruit, vlees) en D39.1 (slachterijen) is niet uit te sluiten dat er bedrijven zijn
die onder cat. 3.2. vallen en die dus mogelijk worden gemaakt met dit bestemmingsplan.

Het beoordelingskader (par. 4.2) is heel globaal omschreven (thema + kwantitatief/kwalitatief). Hierdoor is het niet
duidelijk wat er precies zal worden onderzocht. Voor thema's als geluid, luchtkwaliteit, etc. kan ik mij er wel wat bij
voorstellen. Voor andere onderdelen roept het meer vragen op.
In een datacentrum komt veel warmte vrij. Het thema restwarmte/duurzame energie zal kwalitatief worden onderzocht. Dan
wordt het niet duidelijk om hoeveel warmte het gaat. Ook is het onduidelijk hoe het gebruikt gaat worden. Op p.24 wordt
zowel een buisleiding restwarmte als een koelwatersysteem genoemd. Hoe groot deel van de restwarmte uit het datacenter
zal worden gebruikt voor restwarmtebenutting en welk deel zal uiteindelijk als koelwater worden geloosd op de Hoge
Vaart? Kwantificering van deze gegevens zou op zijn plaats zijn.
Op p.24 wordt aangegeven dat de restwarmte laagwaardige restwarmte betreft met een temperatuur tussen de 25 en 30
graden C. Voor wat voor toepassingen is deze restwarmte geschikt? En is hier ook vraag naar of kan deze vraag in de
omgeving worden gecreëerd?

Een datacentrum gebruikt veel energie, in de NRD wordt meer dan 25 MW genoemd. Waar komt deze energie vandaan en
hoe zorgen ze dat deze energie duurzaam is?

Daarnaast speelt nog de vraag over de nut en noodzaak van een eigen ontsluiting op de Gooiseweg. Ik ga er van uit dat de
verkeerskundige hier nog wel wat van vinden.

Op de kaart bij de NRD valt mij op dat ze een voorkeur hebben voor 3 m hoge hekken. Het lijkt wel een vesting. Is wet
meadow Engels voor natuurvriendelijke oever?

Ik heb ook nog even gekeken naar het VO-bestemmingsplan. Daarin valt vooral op dat heel veel onderzoeken nog moeten
worden uitgevoerd en er dus nog veel informatie ontbreekt. Ik ga er van uit dat dit in het ontwerp goed komt.

Met vriendelijke groet,

A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland.nl>
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:03
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV + NRD

Goedemiddag collega's,

De gemeente Zeewolde heeft het voorontwerp bestemmingsplan en de Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor
de uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld ter inzage gelegd. Deze uitbreiding krijgt de naam Trekkersveld IV en
heeft een oppervlakte van ruim 200 hectare. Circa 166 hectare is bestemd voor de realisatie van een datacenter. Circa 35
hectare is bestemd voor een regulier bedrijventerrein.

Toelichting, regels en bijlagen bestemmingsplan:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0050.BPTveldIV-VO01/r_NL.IMRO.0050.BPTveldIV-



VO01.html
Verbeelding:
https://www.zeewolde.nl/fileadmin/Site_Zeewolde/documenten/projecten/plattegrond_bedrijventerrein_Trekkersveld_IV.pdf

NRD: zit in de bijlage.

Veel van de onderzoeken zijn nog niet uitgevoerd dus ik begrijp dat sommigen hun aspect op dit moment niet goed kunnen
beoordelen, maar mocht je wel opmerkingen hebben op het NRD/extra uitgangspunten mee willen geven dan horen wij die
ook graag.

 en ik ontvangen de beoordeling vanuit jullie expertises op zowel het bestemmingsplan als de NRD graag uiterlijk 23
juni. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie & Beleid
T: 06-
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doelstelling 

In het coalitieakkoord "Een schone toekomst" 2018-2022 van de gemeente Zeewolde is het voornemen 
uitgesproken om in de komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de vraag van ondernemers naar 
vestigings-, of uitbreidingsmogelijkheden binnen de gemeentegrens. Daarbij wil het college oog houden 
voor de invloed die bedrijven op het dorp hebben. De ambitie is om bedrijvigheid aan te trekken die de 
kwaliteiten van Zeewolde verder versterken en die aansluit bij hetgeen de beroepsbevolking van 
Zeewolde te bieden heeft. Op deze manier kunnen de inwoners ook in de eigen gemeente aan de slag 
en hoeven ze niet buiten de polder de files in. Voldoende aanbod in vestigingsmogelijkheden is daarbij 
een belangrijke randvoorwaarde. De gemeente houdt deze dan ook scherp in beeld, zodat tijdig met de 
ontwikkeling van nieuwe locaties wordt gestart.  
 
De gemeente Zeewolde en de initiatiefnemer voor een datacenter zijn voornemens een bedrijventerrein 
te realiseren dat grenst aan het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III; project Trekkersveld IV. 
Trekkersveld IV is 201 hectare (bruto) groot.  
 
Uitbreiding Trekkersveld IV 

Een groot deel van de gemeentelijke bedrijvigheid is gevestigd op Trekkersveld I, II en III. De laatste 
uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld (fase III) is bijna volledig uitgegeven. In de 
gemeentelijke structuurvisie (zie paragraaf 3.3.2) heeft de gemeente voor Trekkersveld de keuze 
gemaakt voor een verdere ontwikkeling gericht op middelgrote en grote bedrijven in de sectoren 
transport, logistiek, productie, groothandel en industrie. 
 
Uit recente behoefteramingen blijkt voor Zeewolde een ruimtebehoefte van circa 35 hectare tot en met 
het jaar 2030 (zie paragraaf 2.4). Het voornemen is om het bestaande bedrijventerrein parallel aan de 
Gooiseweg als regulier bedrijventerrein uit te breiden met circa 35 hectare. 
 
Vestiging datacenter 
Een initiatiefnemer heeft het voornemen om een hyperscale datacenter te vestigen in Nederland, 
waarbij de keuze gevallen is op een perceel aan de Gooiseweg (N305) van circa 166 hectare direct 
aansluitend op de geplande uitbreiding van Trekkersveld. Het perceel is bedoeld voor de ontwikkeling 
van een campus waarop een datacenter wordt gevestigd, inclusief bijbehorende faciliteiten, interne 
ontsluitingswegen en groen- en watervoorzieningen. 
 
Ten behoeve van de stroomvoorziening van de campus wordt aangesloten op een 
hoogspanningsverbinding. Daarnaast wordt een buisleiding aangelegd om de geproduceerde warmte 
van het datacenter te hergebruiken. Er wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden voor hergebruik 
van de restwarmte zijn. 
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Afbeelding - beoogde uitbreiding bedrijventerrein Trekkersveld IV (inclusief onderverdeling) 

 
Het doel van het voorliggende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' is om beide 
ontwikkelingen planologisch-juridisch te borgen.  

1.2  Ligging plangebied en begrenzing plangebied 

Het plangebied van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV ligt ten noordwesten van de 
kern Zeewolde, ten noorden van de Gooiseweg (N305).  
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Afbeelding - globale ligging plangebied 

 
Het plangebied ligt direct noordwesten van het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III. Het 
plangebied wordt in onderstaande afbeelding globaal weergegeven. 
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Afbeelding - globale begrenzing plangebied (rode contour)  

 
De grenzen van het plangebied worden gevormd door het bedrijventerrein Trekkersveld III aan de 
zuidzijde, de Gooiseweg (N305) aan de oostzijde en de Knardijk en de Hoge Vaart aan de west-- en 
noordzijde. 
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Aan de overzijde van de Hoge Vaart wordt rekening gehouden met de aansluiting van het datacenter op 
de hoogspanningsverbinding. Dit maakt ook deel uit van het plangebied.  

1.3  Geldende bestemmingsplannen 

Voor het grootste deel van het plangebied Bedrijventerrein Trekkersveld IV is het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2016' van kracht, zoals vastgesteld op 29 september 2016.  

 
Afbeelding - uitsnede geldend bestemmingsplan Buitengebied 2016 

 
De betreffende gronden aan beide zijden van de Hoge Vaart hebben de bestemmingen 'Agrarisch', met 
langs de Baardmeesweg een viertal agrarische bedrijven (bouwvlak met de functieaanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch bedrijf'). De gronden zijn bestemd voor 
agrarisch grondgebruik. Voor zover gelegen binnen het plangebied heeft de Gooiseweg de bestemming 
'Verkeer'. 
Binnen het plangebied liggen verschillende archeologische dubbelbestemmingen (Waarde - Archeologie 

3 t/m 5). Voor deze gronden geldt, afhankelijk van de waarde, een onderzoeksplicht bij 
grondwerkzaamheden. 
Aan de zuidzijde wordt het plangebied doorsneden door de 'geluidzone - industrie'. Het betreft de 
geluidzone rond het naastgelegen gezoneerde 'industrieterrein' Trekkersveld. Deze geluidzone zal 
vanwege de vestiging van het datacenter om het nieuwe bedrijventerrein IV heen worden gelegd. 
 
Direct aan de overzijde van de Hoge Vaart is de 150 kV-hoogspanningsleiding voorzien van de 
dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'. Dit geldt ook voor de aanwezige gasleiding 
(Leiding - Gas). Vanwege de komst van het datacenter zal een aansluiting op het 150 kV-netwerk 
mogelijk gemaakt moeten worden. 
 
Aan de noordzijde lopen de gebiedsaanduidingen 'vrijwaringszone - dijk 1' en 'vrijwaringszone - dijk 2'. 
Deze gronden zijn mede bestemd voor de beschermingszones langs de Knardijk (dit is een primaire 
waterkering).  
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'Reparatieplan Buitengebied 2018' en 'Buitengebied 2016 - 2e herziening 2019' 

Ter plaatse gelden ook de bestemmingsplannen 'Reparatieplan Buitengebied 2018' en 'Buitengebied 
2016 - 2e herziening 2019'. In het geval het 'Reparatieplan Buitengebied 2018' betreft het aanpassingen 
naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ten aanzien 
van enkele percelen, buiten het plangebied, en een aantal kleine aanpassingen in de planregels. 
 
Voor wat betreft 'Buitengebied 2016 - 2e herziening 2019' heeft deze onder andere betrekking op de 
juiste ligging van de hoogspanningsleidingen in het plangebied en de verwerking van de actualisatie van 
het archeologiebeleid. Ook zijn op diverse locaties betreft het ondergeschikte aanpassingen op de 
verbeelding vanwege het Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde. Zo zijn vier agrarische 
bedrijfswoningen op de verbeelding aangeduid als 'overige zone - molenaarswoning'.  
 
Beheersverordening Trekkersveld III 
Een klein deel van voorliggend plangebied valt binnen de beheersverordening Trekkersveld III, zoals 
deze is vastgesteld op 26 mei 2016. Binnen het verordeningsgebied mogen de gronden overeenkomstig 
het bestaand gebruik worden gebruikt. 

 
Afbeelding - uitsnede geldend beheersverordening Trekkersveld III 

 
Ter plaatse van het voorliggende plangebied is het aanvullend gebruik vastgelegd middels het 
besluitsubvlak 'water'. Hier mogen de gronden en bouwwerken naast het bestaande gebruik ook 
worden gebuikt voor waterlopen, waterberging en waterhuishouding inclusief bijbehorende taluds, 
oevers, onderhoudstroken, straten, bruggen, steigers en kades. 
 
Direct buiten het plangebied is het gebruik van de gronden en de bouwwerken op de bedrijfspercelen 
aanvullend geregeld middels de besluitsubvlakken 'bedrijfsdoeleinden'. De ten hoogste toegestane 
milieucategorieën zijn gemaximeerd.  
De Assemblageweg is vastgelegd middels het besluitsubvlak 'verkeersdoeleinden'. 
 
Inpassingsplan Windpark Zeewolde 
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Direct aan de overzijde van de Hoge Vaart geldt het Rijksinpassingsplan 'Windpark Zeewolde', zoals dat 
is vastgesteld op 2 maart 2018.  

 
Afbeelding - uitsnede geldend Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde (www.ruimtelijkeplannen.nl)  

 
Het inpassingsplan heeft als voornemen om de realisatie van het Windpark Zeewolde mogelijk te 
maken.  Met het inpassingsplan is ervoor gekozen om de onderliggende bestemmingsplannen zoveel 
mogelijk intact te laten.  
Ter hoogte van het plangebied zijn de meeste gronden in aanvulling van het oorspronkelijke agrarische 
bestemming aangewezen als 'overige zone - windparkinfrastructuur 1'. Ter plaatse zijn de gronden 
bestemd voor schakelkasten, transformatoren, kabels en leidingen, onderhoudswegen, op- en afritten 
en kraanopstelplaatsen ten behoeve van het onderhoud van de windturbines. De windturbines (in 
lijnopstelling) zelf zijn bestemd als 'Bedrijf - Windturbinepark'.  
Op de verbeelding zijn de omliggende bedrijfswoningen aangeduid als 'overige zone - 
molenaarswoning'. Hiermee wordt aangegeven dat de eigenaren/bewoners van de betreffende 
woningen toezicht houden op het windpark en daarvoor kleine onderhoudswerkzaamheden verrichten. 
 
De gronden waar de rotoren van windturbines over (kunnen) draaien, zijn aangeduid met de specifieke 
gebiedsaanduiding 'overige zone - overdraai'.  

1.4  De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' met identificatienummer 
NL.IMRO.0050.BPTveldIV-VO01 bestaat, naast deze toelichting, uit de volgende stukken: 
 verbeelding 
 planregels. 

 
De verbeelding en de planregels vormen samen het juridisch bindende plan en kunnen enkel in 
samenhang met elkaar 'gelezen' worden. 
Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden aangegeven. Aan 
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deze bestemmingen zijn regels verbonden om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. 
 
De toelichting is niet juridisch bindend, maar is niettemin een belangrijk document bij het 
bestemmingsplan. De toelichting geeft aan wat de beweegredenen en achtergronden zijn die aan het 
plan ten grondslag liggen en doet verslag van het onderzoek dat aan het bestemmingsplan vooraf is 
gegaan. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van 
het bestemmingsplan. 

1.5  Milieueffectrapportage 

Voor de uitbreiding van Trekkersveld IV en de vestiging van het datacenter geldt niet een directe 
verplichting voor het doorlopen van de m.e.r.-procedure. Er geldt een (al dan niet vormvrije) m.e.r.-
beoordelingsplicht voor het aanleggen van het industrieterrein, de aansluiting op de 
hoogspanningsverbinding, de warmtebuisleiding en de ontsluiting op de N305. Echter er kan op 
voorhand nog niet worden uitgesloten dat het bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtig is vanwege de 
mogelijke noodzaak voor een passende beoordeling.  
Verder is het bestemmingsplan kaderstellend als gevolg van de benodigde ontgrondingsvergunning, die 
afhankelijk van de exacte omvang m.e.r.- plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Als gevolg hiervan is 
het bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtig.  
Vanwege de mogelijke noodzaak voor een passende beoordeling, de kaderstelling, en omwille van 
zorgvuldigheid en een goed omgevingsproces wordt de m.e.r.-procedure te doorlopen.  
 
Gezien de samenhang van de totale ontwikkeling en uit te voeren ontgrondingen wordt een 
gecombineerd plan/project-MER opgesteld waarin zowel de m.e.r.- plichtige als m.e.r. 
beoordelingsplichtige planonderdelen worden meegenomen. Het gecombineerde plan/project-MER 
wordt tezamen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV', en de 
ontwerp vergunningen ter inzage gelegd.  
Voor de inhoud van de plan/project-MER wordt verwezen naar paragraaf 4.1. 

1.6  Coördinatieregeling 

Voor het project wordt aan de raad van de gemeente Zeewolde gevraagd de coördinatieregeling ex 
artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren. De coördinatieregeling 
houdt in dat de procedure van het bestemmingsplan wordt gecombineerd met een of meerdere 
vergunningen. Het gaat hier om de omgevingsvergunning voor bouwen en milieu, de natuurvergunning, 
de ontgrondingsvergunning en de watervergunning.  
 
Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, de vergunningen worden verleend 
door het betreffende bevoegd gezag (provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland). De 
ontwerpbesluiten worden tegelijk ter inzage gelegd, een eventuele beroepsfase wordt ook 
gecombineerd. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist als enige instantie over 
eventuele in te dienen beroepen.  
 
Dit bestemmingsplan wordt vanaf de ontwerpfase in de voorbereidingsprocedure gecoördineerd met de 
ontwerpvergunningen. 

1.7  Opzet van de toelichting: leeswijzer 

De toelichting is als volgt opgebouwd: 
 hoofdstuk 2 Planbeschrijving staat stil bij de huidige en toekomstige situatie van het plangebied; 
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 in hoofdstuk 3 Beleid is een beknopt overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsvisies van 
andere overheden die relevant zijn voor het plangebied;  

 de gevolgen of effecten op de planologische- en milieutechnische aspecten worden in hoofdstuk 4 
Planologische en milieutechnische aspecten beschreven; 

 in hoofdstuk 5 Wijze van bestemmen worden de gehanteerde bestemmingen met bijbehorende 
regeling beschreven; 

 hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid, heeft betrekking op de maatschappelijke en economische 
uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Geschiedenis 

Algemeen 

De gemeente Zeewolde ligt in Zuidelijk Flevoland. Zuidelijk Flevoland viel in 1968 droog. Direct daarop 
werd begonnen met de inrichting. De oudste IJsselmeerpolders waren vooral bedoeld voor agrarisch 
gebruik. Ook Zuidelijk Flevoland zou daarbij uitstek geschikt voor zijn. Maar door de steeds betere 
opbrengsten was er minder behoefte aan landbouwgrond. Er was juist grond nodig voor woningen en 
recreatie. Daarnaast wilde men de natuur en het milieu meer aandacht geven. Hierdoor is nog maar de 
helft van de grond in Zuidelijk Flevoland voor agrariërs ingericht. Een kwart van de grond in deze polder 
is voor recreatie, natuurgebieden en bos. Het "laatste" kwart is voor de kernen. 
 
Zeewolde is na Almere de tweede kern van Zuidelijk Flevoland. De gemeente Zeewolde ontstond op 1 
januari 1984; het is hiermee de jongste gemeente van Nederland. In de winter van 1984 werden ook de 
eerste woningen in Zeewolde opgeleverd. De basis voor deze eerste woningen werd gevormd door het 
Structuurplan Zeewolde dat in 1982 door de Rijksdienst IJsselmeerpolders was opgesteld en waarmee 
voor het eerst vorm werd gegeven aan de stedenbouwkundige structuur van de kern Zeewolde. Het 
Structuurplan Zeewolde uit 1982 wees enkele gebieden direct ten noorden en zuiden van het centrum 
aan waar de woningbouw ten behoeve van de bevolkingsgroei moest plaatsvinden. 
 
In de jaren na 1984 werden snel meer woningen gebouwd en tevens kwamen er voorzieningen in het 
dorp: winkels, scholen en een buslijn. De laatste jaren is Zeewolde uitgegroeid tot een kern met 
ongeveer 20.000 inwoners met de daarbij behorende voorzieningen. 
 
De gemeente heeft een oppervlakte van 26.897 hectare. Het dorp wordt begrensd door drie soorten 
landschap. Aan de oostzijde ligt het Wolderwijd; het randmeer dat is ontstaan na inpoldering van de 
Flevopolder. Hier vindt veel (water-)recreatie plaats. Aan de zuidzijde van Zeewolde ligt het 
Horsterwold; tezamen met het Hulkesteinsebos het grootste loofbos van Nederland. Daarnaast wordt 
Zeewolde begrensd door het open agrarisch gebied. Bijzonder zijn de rechte lijnen van wegen, de lijnen 
van windmolens en de clusters van agrarische bedrijven in dit gebied. 
 
Ontwikkeling Trekkersveld 

De verschillende fasen van het bedrijventerrein Trekkersveld zijn gelegen ten noorden van de 
Gooiseweg en kenmerken zich als solitair gelegen bedrijventerreinen. Het is immers niet aan de kern 
Zeewolde vastgebouwd, maar op enige afstand daarvan gelegen. 
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Afbeelding - ligging Horsterparc (A), en Trekkersveld I & II (B) en Trekkersveld III (C) 

 
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw werd gestart met de aanleg van het bedrijventerrein. De 
bedrijventerreinen Trekkersveld en Horsterparc zijn in verschillende fasen ontwikkeld.  
Allereerst is Trekkersveld I aangelegd. Dit deel is gelegen tussen de Hoge Vaart en de Nijverheidsweg en 
de Akkerweg. Vervolgens is Trekkersveld II ontwikkeld. Dit betreft het gedeelte ten zuiden van de 
Nijverheidsweg, de Akkerweg en de Geldersweg. Trekkersveld I en II zijn volledig uitgegeven aan 
bedrijven. Om deze reden is Trekkersveld III ontwikkeld. Inmiddels is het merendeel van Trekkersveld III 
ook al uitgegeven. Op Horsterparc is nog ongeveer 10-12 hectare beschikbaar, maar dit zijn vooral kleine 
kavels en is een ander soort bedrijventerrein dan Trekkersveld.  

2.2  Bestaande situatie 

Het huidige gebruik binnen het plangebied is overwegend agrarisch. Het gebied wordt gekenmerkt door 
een open polderlandschap. De Baardmeesweg (de weg langs de Hoge Vaart) ontsluit het agrarisch 
achterland langs de Hoge Vaart. Langs de Baardmeesweg zijn vier agrarische bedrijven met vijf 
bedrijfswoningen gevestigd. Deze agrarische bedrijven worden in het kader van de voorgestane 
ontwikkelingen door de initiatiefnemer opgekocht en de bedrijfsvoering beëindigd. De agrarische 
bebouwing wordt te zijner tijd gesloopt.  
 
Aan de westzijden en zuidzijde wordt het plangebied begrensd door Hoge Vaart en de verbreedde 
Baardmeesvaart (voorheen Baardmeestocht). Deze tocht is enkele jaren geleden verbreed als onderdeel 
van de vaarroute de Blauwe Diamant. Direct aan de overzijde van de Baardmeesvaart bevindt zich het 
bedrijventerrein Trekkersveld III. Aan de overzijde van de Hoge Vaart bevindt zich de bovengrondse 150 
kV-hoogspanningslijn Zeewolde - knooppunt Zeewolde. De hoogspanningslijn loopt parallel aan de N302 
(Gooiseweg). 
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Ten noordwesten van het plangebied en de hoogspanningslijn wordt op circa 350 m afstand van het 
plangebied in het buitengebied van Zeewolde het windpark Zeewolde gerealiseerd. Het windpark wordt 
een van de grootste windmolenparken van Nederland op het land. De ambitie is om de 220 solitaire 
windmolens die in het gebied staan te vervangen door meer dan 90 grote windmolens (tiphoogte 
maximaal 220 meter) in lijnopstelling, met een elk een vermogen van circa 3,9 MW. De sloop van de 
solitaire windmolens is voorwaarde voor de bouw van de nieuwe windmolens.  
Er staan vier van deze solitaire windmolens binnen het plangebied. Deze dienen te worden gesaneerd. 
Daar hebben de windmoleneigenaren tot medio 2026 de tijd voor.  
 
Ten noorden van het plangebied loopt de Knardijk. De Knardijk is een binnendijk die als landscheiding de 
grens vormt tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De Knardijk is nu een compartimenteringskering. 
Mocht in een van de beide polders ooit het water toeslaan, dan beschermt de Knardijk de andere polder 
tegen de gevolgen. 
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Afbeelding - luchtfoto bestaande situatie 
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Horsterparc is een kleinschalig hoogwaardig bedrijventerrein met vooral kleine kavels voor bedrijven in 
de zakelijke dienstverlening (in combinatie met kantoren), kennis gerelateerde productie en 
handelsbedrijven met showrooms. Horsterparc ligt aan de westkant van de N705 en grenst aan het 
recreatiepark Horsterwold.  
Trekkersveld was oorspronkelijk gericht op agrarische dienstverlening. Dit is sinds de bouw van 
Zeewolde gewijzigd en hebben ook andere bedrijven zich op Trekkersveld gevestigd, zoals 
bouwbedrijven, handels- productie- en distributiebedrijven. Inmiddels is het terrein gericht op transport 
en logistiek en heeft grotere kavels. Dat geldt vooral voor de laatste uitbreiding, Trekkersveld III, waar 
grote transportbedrijven zijn gevestigd. 
 
Op het aansluitende bedrijventerrein Trekkersveld III mogen zich, op grond van het geldende 
beheersverordening Trekkersveld III (vastgesteld 26 mei 2016), bedrijven vestigen tot en met milieu-
categorie 4. Onder voorwaarde zijn bedrijven uit milieucategorie 5 toegestaan. 
In de praktijk zijn met name bedrijven gevestigd in categorie 3.1 of 3.2. Een enkel bedrijf zit in categorie 
2, 4 of 5. De aanwezige bedrijven zijn over het algemeen meer grootschalige ruimtegebruikers. De 
kavels variëren in oppervlakte van 5.000 tot 20.000 m2. 

 

 
Afbeelding - uitsnede overzichtskaart uitgifte Trekkersveld (www.zeewoldezakelijk.nl) 

 
Op basis van de overzichtskaart uitgifte (nr. T1-T10 2008053 d.d. 14-2-2020) blijkt voor Trekkersveld dat 
er nog maar enkele vrije kavels op het bedrijventerrein aanwezig zijn variërend van 5.000 tot 20.000 m2. 
De vraag naar kavels blijft onverminderd groot, dat blijkt ook uit de laddertoets die in het kader van het 
bestemmingsplan is uitgevoerd (zie verder paragraaf 2.4). Daarom wil de gemeente Trekkersveld 
uitbreiden met 35 hectare (bruto) bedrijventerrein.  
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Landschappelijke waarden 

Het landschap van Zeewolde bestaat uit een open en rationeel polderlandschap, dat voor een groot deel 
door de landbouw wordt gebruikt.  
Het landschappelijk raamwerk in Zeewolde omvat onder meer de volgende structurerende elementen, 
oriëntatie- en herkenningspunten en landschappelijke kwaliteiten: 
 de vaarten (Hoge Vaart, Lage Vaart en de Hoge Dwarsvaart); 
 de rationele verkaveling, die beleefbaar wordt gemaakt door de aanwezige berm- en kavelsloten; 
 de laanbeplanting langs de Lepelaarweg, de Ibisweg, de Vogelweg, de Schollevaarsweg, de 

Tureluurweg (de zogenoemde 8 van ontsluitingswegen)en in de Zuidlob; 
 de grootschalige open ruimtes in het agrarisch gebied ten noord westen van Zeewolde; 
 de dijk rondom zuidelijk Flevoland, inclusief de Knardijk; 
 het Horsterwold; 
 tot slot zijn de erfsingels van belang voor het landschappelijke beeld.Het is belangrijk om de 

kernkwaliteiten te behouden door deze deel uit te laten maken van ruimtelijk ontwikkelingen. 
 
Het agrarisch polderlandschap 
Zeewolde grenst aan de noord- en noordoostzijde aan het open grootschalig landbouwgebied. 
Openheid, een strakke verkaveling en windmolens kenmerken het landschap. In het agrarische 
polderlandschap liggen de agrarische bedrijven in groene eilanden. De wegenstructuur, de dijken en de 
vaarten zijn bepalende ruimtelijke lijnelementen in het polderlandschap. De wegenstructuur wordt op 
veel plaatsen versterkt door bomenrijen aan weerskanten. 
De lijnelementen verbinden, doorsnijden gebieden en zijn bepalend voor de zichtlijnen in het landschap. 

2.3  Nieuwe situatie 

Voor het perceel is globaal een stedenbouwkundig concept opgesteld. Hierin worden de ruimtelijke en 
verkeerskundige uitgangspunten geformuleerd die richting geven aan de verdere uitwerking. Het 
stedenbouwkundig concept is als bijlage 1 opgenomen in de toelichting van dit bestemmingsplan. 
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Afbeelding - Ruimtelijke uitwerking 

 
Twee deelgebieden 
De twee deelgebieden van het plangebied hebben elk een eigen dynamiek en uitstraling.  
 De uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld IV betreft een voortzetting van het bestaande 

bedrijventerrein Trekkersveld III met vooralsnog vergelijkbare kavels (3.000 m2 tot 5 hectare).  
Dit betekent dat voor de inrichting van het openbaar gebied qua uitstraling, materialisering en 
profielen aansluiting moet worden gezocht bij Trekkersveld III. Door de vestiging van het datacenter 
vormt Trekkersveld IV aan deze zijde de afronding van het bestaande (gemengde) bedrijventerrein. 

 Het terrein van het datacenter kent een geheel andere dynamiek en opzet. Dit deel van het 
plangebied wordt door één enkel bedrijf ontwikkeld en gebruikt. De bedrijfsactiviteiten zijn vooral 
intern gericht. Daarbij heeft het datacenter (o.a. uit veiligheidsoverwegingen) bij voorkeur een 
eigen aansluiting op de Gooiseweg en geen doorgaande verbindingen met het bedrijventerrein. 
Door de aard van de bedrijfsvoering en de omvang van het terrein is een sterke landschappelijke 
omkadering van belang. 

 
Verkeersontsluiting 

Beide deelgebieden worden elk voorzien van een eigen ontsluiting op de doorgaande wegen. 
Trekkersveld IV betreft een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III. De 
ontsluiting van Trekkersveld IV voor het auto- en vrachtverkeer vindt plaats via de bestaande 
aansluitingen van Trekkersveld III op de Gooiseweg (N305) en de Spiekweg (N705).  



blz 24  20200306  
 
  
  

 
  
Rho Adviseurs B.V.  bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV 
  Status: voorontwerp / 05-06-2020  

Trekkersveld IV zal vanaf de bestaande Assemblageweg zal via een nieuwe brug ontsloten worden. Er 
wordt nagegaan of de bestaande doorgang van Baardmeesweg langs de Vaart wordt opgeheven of 
vervangen door een brug met voldoende doorvaart. Het bedrijventerrein wordt wel aangesloten op de 
Baardmeesweg. Met name voor langzaam verkeer en agrariërs is deze route van belang. 

 
Afbeelding - toekomstige ontsluitingsstructuur 
 
Het datacenter wordt ten behoeve van werknemers en bezoekers voorzien van een centrale 
representatieve aansluiting direct op de Gooiseweg (N305). In het voorontwerp bestemmingsplan wordt 
een zoekgebied opgenomen waar deze ontsluiting kan komen. Dit zoekgebied is beperkt in omvang. Er 
moet vanwege verkeersveiligheid een minimale afstand vanaf de Knardijk worden aangehouden. De 
N305 ter hoogte van de Knardijk is hoger gelegen, daarom moet er voldoende afstand tot een volgende 
afslag zijn, anders is het zicht niet voldoende. Ook moet voldoende afstand worden aangehouden tot de 
volgende afslag ter hoogte van Trekkersveld III. Het zoekgebied is afgestemd met de provincie 
Flevoland.  
Vanaf de Gooiseweg wordt voor de centrale ontsluiting voorzien in een opstelruimte voor werknemers. 
Hierdoor wordt voorkomen dat er opstoppingen op de Gooiseweg ontstaan. Op het terrein wordt 
voorzien in een interne ontsluiting. 
 
Voor de toeleveranciers, het serviceverkeer en het bouwverkeer van het datacenter wordt voorzien in 
een tweede aansluiting. Parallel langs de Baardmeesweg wordt over het terrein van het datecenter een 
eigen weg aangelegd. Deze tweede aansluiting kan ook worden gebruikt in geval van calamiteiten. 

2.3.1  Uitbreiding Trekkersveld IV 

 
2.3.1.1  Locatiekeuze 

De keuze voor de uitbreiding van Trekkersveld op voorliggende locatie ligt voor de hand. De geplande 
uitbreiding vindt plaats in het verlengde van het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III in 
noordoostelijke richting. Trekkersveld IV vormt de afronding van het bestaande (gemengde) 
bedrijventerrein. 
De locatie is goed en direct ontsloten via de provinciale weg N305 ('Gooiseweg'). Vanaf de N305 kan de 
oprit naar de snelweg A28 bij Harderwijk met de (vracht)auto binnen 15 minuten worden bereikt en de 
oprit naar de snelweg A28 bij Nijkerk binnen 13 minuten. Almere ligt op circa 18 minuten rijden en de 
ring van Amsterdam op een half uur rijtijd.  
 
2.3.1.2  Ruimtelijke en verkeerskundige uitgangspunten 



20200306   blz 25 
 
  
  

 
  
bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV  Rho Adviseurs B.V. 
Status: voorontwerp / 05-06-2020  

 
Afbeelding - uitgangspunten voor Trekkersveld IV (TV4) 

 
Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld IV wordt uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten: 
 Trekkersveld IV wordt vanaf de Assemblageweg ontsloten via een nieuwe centrale brug;  
 het doorgaande fietspad over het bestaande bedrijventerrein wordt doorgetrokken over 

Trekkersveld IV en aangesloten op Baardmeesweg (met polderwegprofiel);  
 de nieuwe hoofdontsluiting van Trekkersveld IV wordt voor voorzien van het zelfde profiel als de 

bestaande Assemblageweg; 
 het bestaande fietspad langs Assemblageweg wordt nabij Fabricageweg naar noordzijde van de 

Assemblageweg verlegd. Hierdoor wordt voldoen ruimte gecreëerd ter plaatse van de kruising en 
de brug; 

 met de nieuwe bedrijfsbebouwing op Trekkersveld IV wordt de bestaande rooilijn langs de 
Gooiseweg doorgezet. Dat geldt ook voor het onbebouwde profiel van de Gooiseweg; 

 op basis van de centrale ontsluiting ontstaan uit te geven bedrijfspercelen met oppervlaktes tussen 
de 1 en 5 hectare. 

2.3.2  Proefverkaveling 

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is in het stedenbouwkundig concept een overzichtelijke 
proefverkaveling opgesteld waarbij Trekkersveld IV ontsloten wordt vanaf de Assemblageweg via een 
nieuwe brug over de Baardmeesvaart (zie ook bijlage 1). Daarmee wordt gebruik gemaakt van de 
bestaande aansluiting op de provinciale weg. De nieuwe ontsluitingsweg is geprojecteerd in het 
verlengde van de Assemblageweg waardoor ontstaat aan beide zijden voldoende ruimte voor nieuwe 
bedrijfspercelen.  
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Voor de bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen wordt aangesloten op maatvoering van de bestaande 
bedrijven op Trekkersveld III. De bedrijfspercelen mogen voor maximaal 70% worden bebouwd.  
Aan de zijde van de Gooiseweg zullen de nieuwe bedrijven rekening moeten houden met de rooilijn van 
de bestaande bedrijven langs de Gooiseweg. 

 
Afbeelding - proefverkaveling Trekkersveld IV (kavels 3 tot 5 hectare) 

 

 
Afbeelding - proefverkaveling Trekkersveld IV (kavels 1 tot 5 hectare) 

2.3.3  Vestiging datacenter 
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2.3.3.1  Wat zijn datacenters? 

Datacenters zijn gebouwen waar (grootschalige) dataopslag en dataverwerking plaatsvindt. Zij leveren 
voor bedrijven ruimte voor servers, connectiviteit (routers, switches en transmissie apparatuur), koeling, 
beveiliging en desgewenst services. Datacenters zijn onderdeel van de zogenaamde 'digitale 
infrastructuur': de voorzieningen die nodig zijn voor het data- en internetgebruik wereldwijd. Er zijn 
verschillende type datacenters, met verschillende klanten en focus. 
 
Grofweg zijn de Nederlandse datacenters op te delen in drie soorten (bron: www.dutchdatacenters.nl): 
 Regionale en nationale colocatie datacenters:  

Waar in Nederland je ook bent, je kunt altijd een professioneel colocatie datacenter vinden binnen 
een straal van maximaal 30 minuten. Datacenters staan overal in Nederland en bieden lokale 
bedrijven en overheden een platform om hun bedrijfskritische systemen op te laten draaien, hun 
gegevens op te slaan en hun diensten te faciliteren.  
Sommige datacenter-providers zijn specifiek in één provincie met een of meerdere vestigingen te 
vinden, terwijl andere datacenter operators op verschillende plekken in Nederland te vinden zijn. 
 

 Internationale colocatie datacenters:  
Waar regionale en nationale datacenters vooral een focus hebben op nationale partijen, 
positioneren internationale datacenters zich als dé plek om online diensten in Europa te verdelen: 
de Digital Gateway to Europe.  
Nederland en in het bijzonder datahub Amsterdam fungeert als een ideale springplank richting 
digitaal Europa. De centrale ligging, open economie en bovenal de uitmuntende connectiviteit en 
Internet Exchanges hebben Nederland inmiddels de grootste datacenter hub van Europa gemaakt. 
Veel van deze datacenters zijn in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te vinden. 
 

 Hyperscale datacenters:  
Anders dan colocatie datacenters, waar meerdere bedrijven gebruik van maken, zijn hyperscale 
datacenters in eigendom van en gebruik door wereldwijd opererende internetbedrijven. Hyperscale 
datacenters worden gebouwd op plaatsen waar voldoende ruimte is, er toegang is tot een 
betrouwbare stroomvoorziening en waar kansen liggen voor het gebruik van groene stroom en 
verduurzaming, zoals het hergebruik van restwarmte.  
Nederland heeft een aantal hyperscale data centers die momenteel in Middenmeer (Noord Holland 
Noord) en Eemshaven (Groningen) te vinden zijn.  

 
De locatie in Zeewolde is in beeld voor de vestiging van een hyperscale datacenter.  
 
2.3.3.2  Locatiekeuze 

Een initiatiefnemer van een hyperscale datacenter maakt een locatieafweging op continentaal of in 
ieder geval internationaal schaalniveau. Het verzorgingsgebied van een hyperscale datacenter is niet 
regionaal gebonden of gelimiteerd tot een specifieke locatie, maar gericht op het bieden van 
wereldwijde service. 
Voor het te ontwikkelen datacenter wordt gekeken naar regio's rond Amsterdam conform de 
Ruimtelijke Strategie Datacenters, te weten in de richting Almere-Zeewolde-Lelystad-Dronten. 
Amsterdam is namelijk, vanwege de intercontinentale dataverbinding (AMS-IX), het epicentrum voor 
grootschalige datacenters. Binnen nabijgelegen regio's is de vertraging in de verbinding nog 
aanvaardbaar. 
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Flevoland staat bekend als de energieprovincie door zijn vele windmolens en is koploper in de winning 
van hernieuwbare energie. Op dit moment ontstaat er congestie om het overschot aan opgewekte 
elektriciteit op het elektriciteitsnet te leveren. Met de provincie Flevoland en de Regionale 
ontwikkelingsmaatschappij (Horizon) is afstemming geweest over de mogelijkheden van de komst van 
een datacenter en de mogelijke locaties in de provincie Flevoland. Hierbij is gevraagd naar mogelijke 
locaties met een oppervlakte van minimaal 100 ha. Uit deze afstemming is naar voren gekomen dat er 
binnen de gemeente Zeewolde mogelijkheden zijn. Het uitgangspunt van de initiatiefnemer is om te 
ontwikkelen binnen een gemeente waar welwillend tegen de komst van een datacenter wordt 
aangekeken. Dat bleek in de gemeente Zeewolde het geval. In Zeewolde zijn mogelijkheden voor een 
nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet, waardoor Zeewolde een aantrekkelijke locatie is voor de 
realisatie van een datacenter. 
 
Voor een hyperscale datacenter gelden de volgende locatiecriteria: 
1. Beschikbaarheid van grote kavels met voldoende ruimte voor de datavloeroppervlakte en facilitaire 

activiteiten (kantoor, beveiliging enz.) evenals een redelijke afstand tot andere functies, vanwege de 
voorziene installaties ten behoeve van airconditioning en bescherming ten opzichte van 
omgevingsrisico's (bijvoorbeeld brand), en het realiseren van een duurzame locatie voor 
werknemers en de omgeving waarbij ook veiligheid voorop staat. Het gaat om een minimaal 
bebouwbare oppervlakte van 175.000 tot 225.000 m2, aansluitend op marktontwikkelingen en 
taxatie van de langjarige vraag naar hyperscale datacenters in Nederland. 

2. Aaneengesloten kavel, logisch vormgegeven met een minimale omvang van 67,5 hectare: dit is de 
minimale oppervlakte om een hyperscale datacenter met een omvang van 175.000 tot 250.000 m2 
te kunnen faciliteren. Het initiatief in Zeewolde wenst een ruimtevraag van 166 hectare, waarvan 
een groot deel van het terrein met groen en water wordt ingericht.  

3. Meerdere onafhankelijke bronnen op een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk: het gebruik van bij 
voorkeur groene energie en de mogelijkheid voor een nieuwe duurzame aansluiting; 
a. Directe aansluiting op het hoogspanningsnet met een hoogspanningsstation, met twee of meer 

andere hoogspanningsstations in de nabije omgeving en een betrouwbaar nationaal 
elektriciteitsnet. De nabijheid bij het hoogspanningsstation is idealiter minder dan 300 meter.  

b. Beschikbare netcapaciteit: op het hoogspanningsnet moet voldoende capaciteit beschikbaar 
zijn om in het energieverbruik van een hyperscale datacenter te voorzien.  

4. Hoogwaardige digitale connectie: voorzien van meerdere glasvezelverbindingen van voldoende 
capaciteit; 

5. De mogelijkheid om lokale werkgelegenheid te creëren en op lange termijn te behouden in de 
bouw en het gebruik van de campus; 

6. Een laag natuurramprisico: locaties moeten een laag risico hebben op bijvoorbeeld aardbevingen, 
bosbranden, overstromingen en situaties van extreem weer; 

7. Een stabiel politiek klimaat: hyperscale datacenters bedienen een internationale markt en moeten 
zijn gesitueerd in een land of regio dat bewezen politiek stabiel is, zodat uitvalrisico's worden 
gemitigeerd. 

 
Nederland heeft als land een goede propositie voor vestiging van internationale datacenters. Binnen 
Nederland is de Amsterdamse regio, waaronder de gemeente Zeewolde wordt gerekend, een 
aantrekkelijk gebied voor de vestiging van hyperscale datacenters. Zeewolde beschikt over alle 
noodzakelijke randvoorwaarden voor vestiging van grotere partijen.  
 er is potentieel nog veel ruimte beschikbaar voor grootschalige bebouwing,  
 de energievoorzieningen en -infrastructuur zijn van hoog niveau en hebben voldoende capaciteit. 
 de digitale connectie is uitstekend met aansluitingen op internationale en intercontinentale internet 

exchange AMS-IX.  
 
Binnen de gemeente Zeewolde is vervolgens gekeken naar mogelijke locaties voor de vestiging. Zoals uit 
onderstaande afbeelding zijn een drietal locaties afgewogen in aansluiting op de bestaande 
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bedrijventerreinen, te weten Horsterparc en Trekkersveld (zie onderstaande afbeelding). 

 
Afbeelding - mogelijke locaties aansluitend op bedrijventerreinen Horsterparc en Trekkersveld 

 
Uiteindelijk is de keuze gevallen op locatie 1; uitbreiding van Trekkersveld IV aan de noordoostzijde. De 
volgende afwegingen hebben hierbij een rol gespeeld:  
 Langs het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld stroomt het kanaal de Hoge Vaart. Er is gekozen 

om de nieuwe ontwikkeling aan de zuidzijde van de Hoge Vaart te houden. De Hoge Vaart vormt zo 
een natuurlijke grens voor industriële ontwikkelingen die logisch op elkaar aansluiten aan dezelfde 
zijde van het kanaal.  

 Er wordt aangesloten bij bestaande landschappelijke lijnen en het al aanwezige bedrijventerrein in 
het landschap.  

 Daarnaast treedt er door deze ligging de minste hinder voor de recreatie op. Het terrein ligt nu 
immers aan de zuidzijde van de Hoge Vaart. 

 Locatie 1 ligt het meest nabij bij het bestaande gemeentelijke warmtenet. Er wordt nagegaan wat 
de mogelijkheden zijn voor het hergebruik van de restwarmte van het datacenter. Nabijheid bij het 
bestaande warmtenet is daarbij een belangrijke voorwaarde. 

 Aan de noordzijde van de Hoge Vaart wordt momenteel een windpark ontwikkeld met windturbines 
van 206 meter hoogte. Door de ontwikkeling van het bedrijventerrein met datacenter aan de 
zuidzijde van de Hoge Vaart te houden, is extra landschapsvervuiling in samenhang met de 
windturbines relatief klein. 

 Er is een bestaande aansluiting op de provinciale weg N305, waardoor het nieuwe bedrijventerrein 
goed ontsloten is. Bij die aansluiting zit een tankstation dat bij uitstek handig is voor de sectoren 
transport en logistiek. 

 
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (zie paragraaf 4.1.2 van deze toelichting) en in de 
laddertoets (zie paragraaf 2.4 van deze toelichting) wordt nader onderbouwd dat de locatie in Zeewolde 
aan deze locatiecriteria voldoet. Daarbij wordt ook gekeken naar het aanbod in de regio. 
 
2.3.3.3  Werkgelegenheid 

Wanneer het datacenter operationeel is wordt naar verwachting circa 100 fte (fulltime-equivalent; 
werkuren omgerekend naar voltijdsbanen) gerealiseerd aan directe (hoogopgeleide) werkgelegenheid. 
Indirect zal het datacenter zorgen voor een keten aan toeleveranciers. Daarnaast zullen nieuwe 
bedrijven ook de aanwezigheid van het datacenter kunnen aangrijpen om zich in Zeewolde te vestigen.  
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2.3.3.4  Ruimtelijke en verkeerskundige uitgangspunten 

Voor de vestiging van een hyperscale datacenter op de beoogde locatie zijn de volgende ruimtelijke 
uitgangspunten geformuleerd: 
 voor het datacenter wordt voorzien in een nieuwe afslag op de Gooiseweg; 
 er wordt geen verbinding gemaakt ten behoeve van autoverkeer richting Trekkersveld IV; 
 op het 'entree-eiland' van het datacenter wordt voorzien in een aparte opstelruimte voor de 

voertuigen van de werknemers (minimaal 150 meter lengte).  

 
Afbeelding - nieuwe aansluiting op Gooiseweg en entree-eiland  

 
Ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing zijn in het stedenbouwkundig conceptplan (zie 
bijlage 1) de onderstaande voorwaarden geformuleerd. 
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Afbeelding - randvoorwaarden ten behoeve van de inpassing van de randen 

 
2.3.3.5  Voorgenomen ontwikkeling 

Het ontwerp voor het datacenter is gebaseerd op een campus. Het ontwerp is geïnspireerd door de 
landschappelijke omgeving van Zeewolde. Het landschap wordt gekenmerkt door een grootschalige 
verkaveling, met rechte lijnen en symmetrie. Er is sprake van een rationele verkavelingsstructuur 
(blokverkaveling), met rechte wegen en grote (open) percelen evenwijdig of dwars op de 
ontsluitingswegen. Deze rationele kenmerken zijn terug te zien in het ontwerp van de campus. De 
volgende afbeelding is ook opgenomen als Bijlage 2.  

 
Afbeelding - inrichtingsplan campus datacenter  
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Het project behelst de bouw van een campus met een aantal individuele datahallen, een flexibele 
ruimte, en ondersteunende faciliteiten. Hierbij wordt ook interne infrastructuur aangelegd, zoals wegen 
en parkeervoorzieningen. De datahallen bevatten technische gebouwen en IT-apparatuur. De volledige 
campus beslaat ongeveer 40 hectare bebouwd oppervlak, waarvan 20 hectare datahallen en 20 hectare 
bijgebouwen voor administratie, logistiek en service.  
De overige ruimte van de campus wordt ingericht met groen en waterpartijen. Met name aan de randen 
van de campus is ruimte voor landschappelijke inpassing, om de gebouwen in de omgeving op te laten 
gaan. 
 
Voor het ontwerp van de campus wordt uitgegaan van één inrichting. Deze inrichting is mitigerend 
ontwikkeld op basis van enerzijds een efficiënte werking van een datacenter en anderzijds 
landschappelijke inpassing in de omgeving van de locatie in Zeewolde. 

 
Afbeelding - 3D-weergave mogelijk aansluiting van aansluiting van Datacenter op de Gooiseweg 

 
De campus ligt in een 'rechtlijnig raster', dat opgaat in de geometrie van het open agrarische gebied. De 
individuele datahallen worden elk parallel met de landschappelijke structuren gepositioneerd. De façade 
ligt op de voorgrond aan de provinciale weg N305.  
 
De campuskantoren en recreatieruimtes richten zich tevens op de provinciale weg, om de randen van 
het campusterrein vanuit de omgeving bezien te verlevendigen. De zones rondom de bebouwing 
worden ingericht als groene ruimte.  

Daarbij wordt aangesloten op randvoorwaarden die in het beeldkwaliteitplan worden opgenomen ten 

aanzien van de randen en profielen. Het beeldkwaliteitplan is in concept beschikbaar en wordt nog 

inhoudelijk afgestemd met diverse partijen. Bij het ontwerpbestemmingsplan zal het als bijlage worden 

gevoegd.  
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Afbeelding - 3D-weergave van zicht op de datahallen vanaf de Gooiseweg 

 
Gefaseerde bouw 
Het project wordt gefaseerd gebouwd, om de bouwactiviteit en werkgelegenheid te spreiden: 
 De eerste fase omvat de oprichting van een administratief en logistiek gebouw, een nieuw 

hoogspanningsstation en de eerste twee datahallen met units voor computerservers en de 
noodgeneratoren. Deze fase begint naar verwachting in 2021 en wordt in 2023-2024 in gebruik 
genomen.  

 In 2022 - 2024 wordt een derde datahal met administratiegebouw opgericht.  
 In de periode 2023-2028 worden de vierde en vijfde datahal met bijbehorende 

administratiegebouwen opgericht.  

 
Afbeelding - geplande bebouwing (indicatie) 
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Tijdens de bouwfase van het datacenter wordt voorzien in een tijdelijke aparte ontsluiting van het 
terrein ten behoeve van het bouwverkeer. De ontsluiting vindt plaats middels een eigen weg parallel 
aan de Baardmeesweg. Mogelijk zal voor de aanlegfase van het datacenter een tijdelijke brug nodig zijn 
over de Baardmeesvaart.  
 
Hoogspanningsverbinding en stroomvoorziening 
Ten behoeve van de stroomvoorziening van de campus wordt aangesloten op een 
hoogspanningsverbinding. In de milieueffectrapportage (m.e.r., zie paragraaf 4.1) worden de 
mogelijkheden voor de aansluiting onderzocht.  
 
Op het terrein van het datacenter wordt in het bestemmingsplan in een hoogspanningsstation voorzien. 
Ook worden noodgeneratoren geplaatst ten behoeve van de stroomvoorziening. De noodgeneratoren 
worden alleen gebruikt voor periodieke betrouwbaarheidstesten overdag, en wanneer de 
stroomtoevoer naar of binnen de campus wordt onderbroken. 
 
In- en uitlaat koelwatersysteem 

Het datacenter wordt gekoeld met een koelwatersysteem. Hiertoe wordt koelwater onttrokken aan de 
Hoge Vaart en gebruikt in het koelwaterysteem in het datacenter. Het water circuleert enkele keren in 
het systeem voor een efficiënt gebruik van het koelwater en wordt daarna weer geloosd in het kanaal. 
De exacte locatie van de in- en uitlaat hangt af van de benodigde afstand tussen de in- en uitlaat, de 
kwaliteit van het water en van diverse omgevingsfactoren.  
Een en ander wordt in het kader van de milieueffectrapportage (MER, zie paragraaf 4.1) verder 
onderzocht, zie ook navolgende afbeelding.  

 
Afbeelding - zoekgebied koelwater, met in paars de zone voor de inlaat van het koelwater, en in oranje 

de zone voor de uitlaat van het koelwater (bron: NRD 14-05-2020) 

 
In het bestemmingsplan is een zoekgebied aangewezen waarbinnen de in- en uitlaat kunnen worden 
gerealiseerd. 
 
Buisleiding restwarmte 
Een datacenter produceert warmte, wat kansen biedt voor het benutten van de restwarmte. In eerste 
instantie wordt uitgegaan van een warmteleiding gekoppeld aan de datahallen. Het gaat om 
laagwaardige warmte met een temperatuur van 25 tot 30 °C. De vraag naar en het potentiële 
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hergebruik van de restwarmte bepaalt hoeveel datahallen in de toekomst zijn aangesloten op de 
warmtebuisleiding. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden voor het hergebruik van de restwarmte. Op dit moment is nog 
onvoldoende bekend welke alternatieven haalbaar en realistisch zijn. In het kader van het 
bestemmingsplan wordt rekening gehouden met twee opties in het noordwesten en in het zuidwesten 
van het plangebied. 

 
Afbeelding - zoekgebieden voor de warmtebuisleiding met groen aangegeven. Optie 1 langs de 

noordwestelijke zijde van de campus, optie 2 langs de zuidoostelijke zijde van de campus 

 
In het bestemmingsplan zijn beide zones als zoekgebied aangewezen waarbinnen de benodigde 
infrastructuur (buisleiding) mogelijk wordt gemaakt. Het opnemen van de beide zones biedt de 
mogelijkheid parallel verder onderzoek te doen naar een mogelijkheid om de restwarmte optimaal te 
gebruiken. Daarvoor worden in de toekomst dan nieuwe ruimtelijke procedures doorlopen. 
 
Ambities ten aanzien van duurzaamheid 
De doelstelling van de initiatiefnemer is om 100% gebruik te maken van duurzame energie. Daarnaast 
heeft de initiatiefnemer voor het datacenter zelf en de bouw daarvan enkele 
duurzaamheidsdoelstellingen: 
 de toepassing van een integraal duurzaam ontwerp en duurzame manier van bouwen; 
 het besparen van water en energie door middel van een geavanceerd technisch ontwerp van 

servers en IT-apparatuur tot systemen die de datahallen van stroom voorzien en koelen volgens de 
best beschikbare technieken; 

 gebruik van lokale materialen en lokale leveranciers met duurzame bedrijfswaarden met betrekking 
tot efficiëntie, hernieuwbare energie, waterbeheer en gezondheid;het minimaliseren van afval 
tijdens de bouw door zoveel mogelijk materiaal te recyclen; 

 het bevorderen van gezonde werkplekken door daglicht, frisse lucht en uitzicht op natuur te bieden, 
wat het welzijn en de productiviteit van werknemers bevordert.  

2.3.4  Functionele uitgangspunten 
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Uitbreiding Trekkersveld IV 

Het Trekkersveld IV richt zich met name op reguliere lokale bedrijven die uitbreidingsruimte zoeken en 
of nieuwvestiging voor ogen hebben. Het merendeel van de bedrijven is reeds op een bedrijventerrein 
in Zeewolde gevestigd maar uit hun jasje gegroeid. Er wordt vooral ruimte geboden voor bedrijven met 
een behoefte aan kavels tussen de 3 en 5 hectare. 
Bedrijven op bedrijventerreinen in Zeewolde zijn voor een groot deel werkzaam in de sectoren food, 
productie en bouw. Deze sectoren zorgen voor spin-off naar sectoren als transport, logistiek en 
groothandel. Niet uitgesloten wordt dat de vestiging van het datacenter op het nieuwe en bestaande 
bedrijventerrein gaat zorgen voor nieuwe vormen van spin-off.  
Trekkersveld IV kan daarnaast bedrijven van buiten de gemeente Zeewolde huisvesten, dit is echter 
geen primair doel. 
 
Dit gedeelte van het bedrijventerrein wordt, overeenkomstig de structuurvisie (zie paragraaf 3.3.2), 
door de gemeente ontwikkeld als een regulier bedrijventerrein en zal wat betreft profiel aansluiten op 
Trekkersveld III, met een focus op transport, logistiek, productie, groothandel en industrie (maximaal 
milieucategorie 3.2). De actuele vraag is vooral van bedrijven uit deze sector. Bedrijven met een 
milieucategorie van 4.1 worden toegestaan, mits de milieueffecten hiervan gelijkwaardig zijn aan 
milieucategorie 3.2.  
Het is niet de ambitie dat er zich op het bedrijventerrein grote lawaaimakers kunnen vestigen. Omdat 
zowel op Trekkersveld III als op het terrein van het nieuwe datacenter geluidzoneringsplichtige 
inrichtingen mogelijk worden gemaakt, wordt het Trekkersveld IV toch aangemerkt als deel van het 
geluidgezoneerd industrieterrein (zie verder onder 'Vestiging datacenter').  
 
Vestiging datacenter 

Voor het perceel van het datacenter wordt niet uitgegaan van een regulier bedrijventerrein. De 
oppervlaktevraag van het betreffende datacenter is dermate specifiek en grootschalig dat het de 
regionale aanbod voor bedrijventerreinen onevenredig zou verstoren. Daarbij komt dat voor de 
vestiging van een datacenter een lange termijn investering nodig is in de regionale economie. Als een 
datacenter eenmaal gebouwd en operationeel is, is deze moeilijk verplaatsbaar. De infrastructuur en 
netwerkverbindingen zouden dan allemaal verlegd moeten worden en dat is een operatie die niet alleen 
tijdsintensief is, maar ook veel investeringen met zich mee brengt.  
 
Voor dit perceel wordt in het kader van het bestemmingsplan uitgegaan van een specifieke 
bedrijfsbestemming. Delen van het datacenter kunnen als een geluidzoneringsplichtige inrichting 
worden beschouwd. Dit betekent dat dit gedeelte van het bedrijventerrein in het voorliggend 
bestemmingsplan als een geluidgezoneerd industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder zal moeten 
worden aangemerkt. In het kader van het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER, zie 
paragraaf 4.1) zal moeten worden beoordeeld in hoeverre de bestaande geluidszonering om het 
bedrijventerrein zal moeten worden aangepast. Daarvoor zal een deel van het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied 2016 moeten worden herzien. Dit plan zal tegelijk met het 
ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht.  
 
Zoekzones 
Binnen het bestemmingsplan wordt ten behoeve van het datacenter een aantal zoekgebieden 
opgenomen, zie paragraaf 2.3.3.5: 
 binnen de bestemming van het datacenter wordt een onderstation als recht mogelijk gemaakt. 

Voor de leidingen ten behoeve van de aansluiting op de hoogspanningsverbinding wordt op de 
verbeelding een zoekgebied opgenomen; 

 binnen de bedrijfsbestemming in het voorliggend bestemmingplan wordt de vestiging van een 
warmtecentrale voor het benutten van de restwarmte als recht toegestaan. Voor de 
warmtebuisleiding worden op de verbeelding twee zoekgebieden opgenomen; 
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 voor de in- en uitlaat van het koelwatersysteem op de Hoge Vaart is op de verbeelding een 
zoekgebied langs de Hooge Vaart aangegeven. Daarbinnen is zowel de inlaat als de uitlaat van het 
koelwatersysteem mogelijk. Er wordt een minimale afstand tussen de in- en uitlaat aangehoude; 

 voor de verkeersontsluiting op de Gooiseweg wordt een zoekgebied aangegeven. Het zoekgebied is 
afgestemd met de provincie Flevoland. 

2.3.5  Beeldkwaliteitplan 

De uitbreiding van het bedrijventerrein met Trekkersveld IV en het datacenter vormt een belangrijk 
belevingspunt en entree voor Zeewolde. Met name het datacenter vervult in de toekomst een 
belangrijke rol het beeld vanaf het tracé van de N305. 
In navolging van het beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein Trekkersveld III is voor de uitbreiding 
van Trekkersveld IV alsmede voor de vestiging van het datacenter een nieuw beeldkwaliteitplan 
opgesteld. In het beeldkwaliteitplan worden de uitbreiding van Trekkersveld IV en het datacenter 
expliciet als één samenhangende ruimtelijke ontwikkeling gezien om de ruimtelijke kwaliteit van deze 
zone als geheel te bewaken.  
Het beeldkwaliteitplan wordt daardoor opgezet vanuit een samenhangende context, maar een set 
duidelijke afzonderlijke eisen voor het bedrijventerrein Trekkersveld IV en het terrein van het 
datacenter. Het beeldkwaliteitplan is nog in voorbereiding en zal bij het ontwerpbestemmingsplan 
worden opgenomen.  
 
Het beeldkwaliteitplan is een beeldende vertaling van de ruimtelijke aspecten uit het stedenbouwkundig 
concept en het bestemmingsplan. De beeldkwaliteitsaspecten zullen de beoogde ruimtelijke kwaliteit en 
uitstraling waarborgen bij de verdere architectonische uitwerking en de inrichting van de kavels en de 
openbare ruimte. Ook wordt in het beeldkwaliteitplan aangegeven hoe rekening gehouden moet 
worden met de landschappelijke kernelementen. 
Het kwaliteitsdocument is opgesteld om: 
 een aantrekkelijk werkmilieu tot stand te brengen; 
 de inpassing in het landschap te waarborgen; 
 de ontwikkelende partijen te inspireren en vooraf informatie te geven over de welstandscriteria; 
 de welstandscommissie een passend kader te bieden waarbinnen de kwalitatieve toetsing van 

bouwplannen dient plaats te vinden. 
 
Het beeldkwaliteitplan is bedoeld als inspirerend kader voor de ontwikkelende partijen en de gemeente. 
Incidenteel kan gemotiveerd wordt afgeweken, mits er sprake is van een overtuigende kwaliteit en van 
gevoel voor de omgeving.  
In dergelijke incidentele gevallen wordt expliciet aan de welstandscommissie voorgelegd of een 
uitzonderingssituatie vanwege de kwaliteit van het bouwplan gerechtvaardigd is. Het 
beeldkwaliteitsplan zal onderdeel uitmaken van het gemeentelijke welstandsbeleid en ook als zodanig 
met het bestemmingsplan worden vastgesteld. 
 
De planologisch relevante aspecten uit het beeldkwaliteitplan worden opgenomen in het 
bestemmingsplan.  

2.4  Ladder voor duurzame verstedelijking 

In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om in het geval van nieuwe stedelijke 
ontwikkeling in de toelichting een motivering op te nemen van nut en noodzaak van de nieuwe 
stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor 
duurzame verstedelijking'. De treden van de ladder worden in artikel 3.1.6, lid 2 Bro als volgt 
omschreven: 
 de toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling, en  
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 indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden 
voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om 
in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied. 
 

De gemeenten moeten plannen die een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk maken motiveren 
volgens de nieuwe laddersystematiek. Wanneer sprake is van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' dan is 
een beschrijving van de behoefte nodig. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied is een 
uitgebreidere motivering vereist waarin wordt ingegaan op de vraag waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien. 
 
Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige 
ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft daarmee invulling aan het nationaal 
ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke 
besluiten. 
 
Nieuwe stedelijke ontwikkeling  
De laddertoets is alleen van toepassing op nieuwe stedelijke ontwikkeling. In artikel 1.1.1 Bro wordt een 
'stedelijke ontwikkeling' gedefinieerd als een ‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijk voorzieningen’. 

In het Bro is geen minimale ondergrens vastgesteld, daarvoor geeft de jurisprudentie meer duidelijkheid 
(in beginsel vanaf 12 extra woningen en/of ruimtebeslag van 400 - 500 m2). 
Er is sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' als het nieuwe bestemmingsplan meer bebouwing 
mogelijk maakt of een naar aard en omvang zodanige functie-wijziging dat sprake is van een stedelijke 
ontwikkeling. 
 
In het geval van voorliggende ontwikkelingen wordt voor de uitbreiding van het bedrijventerrein 
Trekkersveld IV en de vestiging van het datacenter aan beide voorwaarden voldaan. Er is is sprake van 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling, zodat het nieuwe bestemmingsplan ladderplichtig is. Er dient te 
worden gemotiveerd dat er behoefte is aan de uitbreiding van het bedrijventerrein en aan een nieuw 
datacenter. 
 
Binnen of buiten bestaand stedelijk gebied 
Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijke gebied (BSG) is extra motivering vereist. In artikel 1.1.1 
Bro wordt 'bestaand stedelijk gebied' gedefinieerd als ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 

daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 
 
Naast de hiervoor genoemde definitie van bestaand stedelijk gebied, blijkt uit jurisprudentie dat ook de 
geldende bestemming van een plangebied relevant kan zijn. Geldt er bijvoorbeeld een agrarische 
bestemming die de ontwikkeling ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of 
horeca niet mogelijk maakt, dan is veelal geen sprake van bestaand stedelijk gebied. 
 
In het geval van voorliggende ontwikkelingen wordt ten aanzien van de uitbreiding van het 
bedrijventerrein Trekkersveld IV en de vestiging van het datacenter geconstateerd dat deze niet binnen 
bestaand stedelijk gebied zijn geprojecteerd. Het geldend bestemmingsplan maakt voor beide 
ontwikkelingen geen stedelijke functies mogelijk (zie paragraaf 1.3) 
 
Voor elk van beide ontwikkelingen is een laddertoets uitgevoerd. Deze laddertoetsen zijn als bijlagen 4 
en 5 aan de toelichting toegevoegd. 

2.4.1  Laddertoets uitbreiding bedrijventerrein Trekkersveld IV 
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Vanwege de beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld IV is in het kader van het 
bestemmingsplan door Stec Groep een laddertoets uitgevoerd. De Laddertoets Trekkersveld IV (nr. 
20.042, d.d. 20 mei 2020) is als bijlage 4 in de toelichting opgenomen. 
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2.4.1.1  Behoefte 

Verzorgingsgebied 
In de laddertoets wordt allereerst het relevante verzorgingsgebied van het bedrijventerrein Trekkersveld 
IV bepaald. Dit wordt gebaseerd op (het bepalen van) de behoefte aan de ontwikkeling binnen het 
relevante verzorgingsgebied.  
 
Primaire verzorgingsgebied: lokale tot regionale bedrijvigheid  

Een bedrijventerrein als Trekkersveld IV met overwegend reguliere kavels van circa 5.000 m² tot 
maximaal 5 hectare zal reguliere bedrijfsruimtegebruikers trekken. Zeker in de omgeving van Zeewolde 
– waar nog relatief veel ruimte is - zijn kavels tot 5 hectare niet exceptioneel groot. Al uitgegeven kavels 
op andere terreinen in Zeewolde van een dergelijke omvang, voorzien doorgaans in de lokale tot 
regionale bedrijfsruimtemarkt.  

 
Afbeelding - verzorgingsgebied Trekkersveld IV (bron: Laddertoets Trekkersveld IV) 

 
Naar verwachting zal Trekkersveld IV voornamelijk lokale tot regionale bedrijvigheid - zoals MKB, 
(food)industrie en logistiek - trekken. De bedrijven zijn veelal lokaal of regionaal geworteld. Het 
zoekgebied van deze bedrijven beperkt zich over het algemeen tot Zeewolde aangevuld met bedrijven 
die binnen een straal van circa 15 tot 20 kilometer zijn gevestigd.  

Het verzorgingsgebied van Trekkersveld IV is daarmee naar verwachting primair lokaal tot regionaal.  
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(X)XL-bedrijven 
Aanvullend op dit lokale tot regionale verzorgingsgebied zullen ook bedrijven van buiten dit primaire 
verzorgingsgebied zich op Trekkersveld IV vestigen. Dit zijn doorgaans XL-bedrijven die op zoek zijn naar 
een relatief grote kavel (circa 2 tot 5 hectare). Deze XL-kavels van een dergelijk grote omvang, zijn voor 
deze bedrijven in de directe omgeving niet beschikbaar. Er wordt daarom over de gemeente en/of 
regiogrenzen gekeken: Zeewolde is dan een aantrekkelijk alternatief.  
In de laddertoets wordt zichtbaar gemaakt dat er, naast de traditioneel sterke locaties voor (X)XL 
bedrijven in de regio Rotterdam, West-Brabant, Tilburg en Noord-Limburg, ook sprake is van een 
duidelijke clustering binnen de driehoek Almere-Lelystad-Zeewolde.  
 
Gesteld wordt dat de gunstige centrale ligging van de driehoek Almere - Lelystad - Zeewolde binnen 
Nederland vooral kansen biedt voor nationaal opererende bedrijven met een grote logistieke 
component. Daarbij wordt vooral gedacht aan logistieke branches met een regionale tot nationale 
oriëntatie als e-fulfilment, retail, food en pakketdiensten. Deze logistieke branches worden in de 
laddertoets naar verwachting ook kansrijk ingeschat voor Zeewolde.  
Dit blijkt ook uit de reeds gevestigde bedrijvigheid in Zeewolde waar vooral bedrijven vanuit de sector 
food en ook e-fulfilment zijn gevestigd. Dit zijn segmenten die binnen korte tijd de volledige marktregio 
willen kunnen bereiken, de centrale ligging van Zeewolde is daarvoor ideaal.  
 
Distributiecentra 
Tot slot wordt aangegeven dat de markt voor kleinere distributiecentra groeit. Er is sprake van een trend 
naar same day delivery. Hierdoor is het noodzakelijk om nabij stedelijke concentraties kleinere hubs te 
openen. Dit is met namen te zien in de sectoren: 
 food, zoals Picnic; 
 e-commerce, zoals bol.com, Coolblue en in het buitenland Amazon en Zalando;,  
 bouw, zoals bouwhubs;  
 automotive, zoals spare parts.  
Zeewolde is voor dit type distributiecentra een aantrekkelijke locatie door de nabijheid van Amsterdam, 
de Gooi en Vechtstreek, Amersfoort, Utrecht en de omliggende Randstad. Op zeer korte afstand ligt een 
enorm afzetpotentieel: binnen een uur reistijd zijn circa 3 miljoen mensen bereikbaar.  
 
Behoefte aan bedrijventerrein binnen het primaire verzorgingsgebied  
Behoefte wordt bepaald door de vraag naar bedrijventerrein te verminderen met de harde planaanbod 
binnen het verzorgingsgebied. In de laddertoets wordt de ruimtevraag voor het primaire 
verzorgingsgebied gebaseerd op bestaande ramingen en historische uitgiftecijfers. In de laddertoets 
wordt een ruimtevraag geraamd van 181 tot 246 hectare binnen het verzorgingsgebied (hierbij zijn 
incidentele uitgiften aan bovenregionale XXL-ruimtevragers (> 5 ha) niet meegerekend).  
In de laddertoets is voor het bepalen van het aanbod rekening gehouden met het hetgeen op 
Trekkersveld mogelijk gemaakt wordt (vergelijkbaar qua kavelomvang, type terrein, verschijningsvorm 
en milieuhindercategorie).  
Op basis van de ruimtelijke uitgangspunten voor Trekkersveld IV (een omvang van circa 3.000 m² tot 5 
hectare) is er momenteel een planaanbod binnen het verzorgingsgebied beschikbaar van in totaal 173,3 
hectare.  
 
Op basis van de geraamde vraag van circa 181 tot 246 hectare en een planaanbod van in totaal 173,3 
hectare, resteert er een behoefte van in totaal 8 tot maximaal 73 hectare. Trekkersveld IV maakt in 
totaal circa 35 hectare bedrijventerrein mogelijk. Naar verwachting zal deze 35 hectare in ieder geval 
voorzien in een behoefte van 18 hectare (minimum) en naar verwachting voorziet de volledige 35 
hectare in een ruimtebehoefte.  
Dit wordt in de laddertoets door meerdere argumenten onderbouwd: 
 De uitgifte in Zeewolde over de afgelopen jaren zijn zeer constant.  
 In een bredere regio is de uitgifte in de afgelopen 4 jaar zeer hoog geweest. De dynamiek in de 
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regio is hoog. 
 De prognoses voor de vraagraming voor Almere en Lelystad zijn gebaseerd op ramingen uit 2017. 

Hierbij is naar verwachting onvoldoende rekening gehouden met de hoge dynamiek dat de vestiging 
van (X)XL-bedrijvigheid met zich meebrengt.  

 De gemeenten binnen Flevoland zijn in de regio een van de weinige gemeenten met nog ruim 
planaanbod. Binnen Metropool Regio Amsterdam, vrijwel de volledige provincie Utrecht en in de 
regio Veluwe is nog volop dynamiek en vraag, maar zijn de beschikbare locaties schaars.  

 
Aanvullende behoefte van XL-ruimtevragers tot 5 hectare 
Naast de primaire (regionale) doelgroep (bedrijven van 3.000 m² tot circa 3 hectare) is in de laddertoets 
ook gekeken naar de aanvullende ruimtevraag van bedrijven van 3 tot 5 hectare. Deze bedrijven hebben 
doorgaans andere vestigingseisen, locatie-afweging en oriënteren zich doorgaans vooral op een 
marktregio binnen een specifiek afzetgebied. Voor dit type ruimtevraag zal Zeewolde voornamelijk 
'concurreren' binnen de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad in het bijzonder. Naar 
verwachting zal bovendien een deel van de ruimtevraag vanuit de regio Utrecht/Amersfoort, het 
(zuidelijk deel van de) Veluwe en een deel van de Metropoolregio Amsterdam, in Zeewolde kunnen 
landen. Het aanbod met een ruimte kavelomvang (>3 hectare) in deze regio's is zeer schaars. Zeewolde 
vormt gezien de ligging ten opzichte van het (regionale en nationale) afzetgebied een aantrekkelijk 
alternatief. 
Om een inschatting te kunnen maken van de daadwerkelijke vraag naar bedrijfsruimte van circa 3 tot 5 
hectare, is in de laddertoets een globale prognose gemaakt voor de provincie Flevoland. Op basis van de 
geraamde vraag van circa 123 hectare en een concurrerend planaanbod van in totaal 81,7 hectare 
binnen het Flevoland, resteert er een behoefte van in totaal 41,3 hectare.  
 
Samenvattend 
Trekkersveld IV maakt in totaal circa 35 hectare bedrijventerrein mogelijk. Naar verwachting zal een 
groot deel van deze 35 hectare voorzien in de genoemde reguliere vraag tot 3 hectare. Daarnaast zal 
Trekkersveld IV kunnen voorzien in de vraag van de incidentele ruimtevrager van groter dan 3 hectare. 
Daarmee borduurt Trekkersveld IV voort op het profiel van het huidige bedrijventerrein Trekkersveld en 
zal voornamelijk lokale bedrijven tot 3 hectare vestigen met incidenteel de vestiging van een groter 
bedrijf (tot 5 hectare).  
 
2.4.1.2  Geen alternatieve locaties in bestaand stedelijk gebied geschikt en beschikbaar  

De beoogde uitbreidingslocaties voor Trekkersveld IV betreft een locatie buiten bestaand stedelijk 
gebied. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied moet worden afgewogen of er binnen 
bestaand stedelijk gebied geen alternatieve locaties beschikbaar zijn.  
Op basis van een analyse van een scan van het planaanbod aan stedelijke functies binnen het 
verzorgingsgebied, wordt in de laddertoets geconcludeerd dat er binnen het verzorgingsgebied van 
bedrijventerrein Trekkersveld IV geen alternatieve locaties geschikt en beschikbaar zijn van ten minste 
35 hectare. 
 
Bovendien vormt bedrijventerrein Trekkersveld IV de afronding van het succesvol uitgegeven 
bedrijventerrein Trekkersveld (I t/m III).  Tot slot komt Trekkersveld IV komt tussen het bestaande 
bedrijventerrein Trekkersveld en het beoogde datacenter te liggen. De ontwikkeling van Trekkersveld IV 
vormt een logische ruimtelijke afronding van het geheel.  
 
2.4.1.3  Beoordeling mogelijke ruimtelijk effecten  
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In de laddertoets wordt geconcludeerd dat de beoogde uitbreiding van Trekkersveld IV naar 
verwachting voorziet in een behoefte. Daarbij functioneert de bedrijventerreinenmarkt binnen het 
verzorgingsgebied - en in Zeewolde in het bijzonder - goed. De leegstand in de regio is beperkt, er vindt 
jaarlijks een hoge uitgifte aan bedrijventerrein plaats en ook in bestaand aanbod (leegstaande panden) 
vinden volop transacties plaats. Hierdoor is bijvoorbeeld in Zeewolde de leegstand zeer beperkt. In 
Zeewolde is sprake van een leegstandspercentage van circa 4,7%. Het leegstandspercentage ligt 
daarmee onder gewenst frictieniveau van circa 5 tot 7%.  
 
Op basis van het huidige leegstandspercentage, de hoge dynamiek en de behoefte, verwachten we dat 
de ontwikkeling van Trekkersveld IV geen onaanvaardbare ruimtelijke effecten teweeg zal brengen.  
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2.4.2  Laddertoets Datacenter Zeewolde 

Vanwege de beoogde vestiging van een datacenter is in het kader van het bestemmingsplan door Stec 
Groep een laddertoets uitgevoerd. De Laddertoets Datacenter Zeewolde (nr. 20.019, d.d. 20 mei 2020) 
is als bijlage 5 in de toelichting opgenomen. 
 
2.4.2.1  Marktregio 

In de laddertoets wordt, mede op basis van jurisprudentie, onderbouwd dat het verzorgingsgebied van 
een grootschalig mondiaal opererende(hyperscale) datacenter niet regionaal gebonden is. Gezien de 
herkomst en omvang van de beoogde ontwikkeling wordt voor dit initiatief ervan uit gegaan dat het 
zoekgebied verder reikt dan Nederland.  
 
Wanneer een ontwikkeling niet regionaal gebonden is worden, op basis van jurisprudentie, behoefte en 
locatiekeuze beoordeeld uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 3.1, 
lid 1 Wro. Op basis van diezelfde jurisprudentie wordt in de laddertoets getaxeerd dat vraag en aanbod 
in de regio tegen elkaar moeten worden afgewogen binnen een straal van 50 kilometer rond 
Amsterdam. Amsterdam is met zijn intercontinentale dataverbinding (AMS-IX) het epicentrum voor 
grootschalige datacenters en de vertraging in de verbinding ('latency') binnen een straal van 50 
kilometer blijft in de regel nog aanvaardbaar. Deze 50 kilometer wordt in de laddertoets gerekend vanaf 
de drie locaties in de Amsterdamse regio's met zogenaamde 'hyperconnectivity': Schiphol-Rijk, Science 
Park en Zuidoost.  
 
Uit onderstaande afbeelding blijkt dat de locatie in Zeewolde (blauw) binnen de marktregio valt. 

 
Afbeelding - indicatie marktregio rondom Schiphol-Rijk, Science Park en Zuidoost (groen) en 

projectlocatie (blauw)  
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2.4.2.2  Ruimtevraag ten behoeve van de laddertoets 

Voor het bepalen van de ruimtebehoefte wordt In de laddertoets aangenomen dat Nederland haar 
huidige positie op de markt voor hyperscale datacenters behoudt (3 v/d wereldwijd 500 vestigingen). 
Dat zou voor de periode t/m 2025 een vraag betekenen van 3 tot 6 hyperscale datacenters. Ervan 
uitgaande dat de digitalisering t/m 2030 op zijn minst lineair doorzet, komt dat voor één 
bestemmingsplanperiode (10 jaar; t/m 2030) in Nederland neer op een vraag van 6 tot 12 datacenters. 
Uitgaande van een gelijkblijvende gemiddelde oppervlakte van de Nederlandse hyperscale datacenters 
gaat het t/m 2030 om een groei van 447.000 m2 tot 894.000 m2.  
Amsterdam huisvest op dit moment twee van de drie Nederlandse hyperscale datacenters; bij een 
gelijkblijvende verhouding is de verwachting voor de Amsterdamse regio dan ook 4 tot 8 hyperscale 
datacenters t/m 2030. Uitgaande van een gelijkblijvende gemiddelde oppervlakte van de Nederlandse 
hyperscale datacenters gaat het t/m 2030 om een groei van 298.000 m2 tot 596.000 m2.  
 
In de laddertoets wordt opgemerkt dat de rekensom naar vierkante meters aanzienlijk beïnvloed wordt 
door één of enkele initiatieven die groter zijn dan de nu in Nederland gemiddelde omvang. In het 
buitenland zijn dergelijke initiatieven al te zien, maar in Nederland nog niet. Het valt niet uit te sluiten 
dat daar de komende jaren verandering in komt. Opgemerkt wordt dat marktontwikkelingen duiden op 
schaalvergroting van individuele datacenters in de komende jaren. Voorgaande taxatie van de behoefte 
in vierkante meters wordt in de laddertoets dan ook als conservatief beschouwd. Uit de groeicijfers 
blijkt dat Europa de laatste jaren een inhaalslag aan het maken is.  
In het kader van de laddertoets wordt verwacht dat Nederland haar positie op de markt eerder versterkt 
dan verzwakt. Het huidige marktaandeel lijkt daarmee eerder te laag dan te hoog. De grootste 
potentiële drempel die in de laddertoets wordt voorzien is overheidsbeleid om 'verdozing' van het 
landschap tegen te gaan. 
 
Op Nederlands schaalniveau heeft nog geen onderzoek zich gewaagd aan een voorspelling voor de groei 
van het aantal hyperscale datacenters. Dat is volgens de laddertoets niet vreemd omdat het succes van 
Nederland in de wereldwijde markt vooral afhankelijk is van de mate waarin het haar concurrerende 
positie weet te bestendigen. In de REOS van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties wordt daarvoor een beleidsmatige aanzet gedaan (zie paragraaf 3.1.5).  
Wel is er op Nederlands schaalniveau een voorspelling over de groei van de totale 
datacenteroppervlakte (bebouwd). De toekomstscenario's van het Centraal Planbureau (hierna: CPB) en 
Planbureau voor de Leefomgeving (hierna: PBL) gaan voor Nederland uit van een groeiend volume van 
datacenters van maximaal 300% t/m 2030. Omgerekend is dat een toename van het volume van 
maximaal 1.200.000 m2 bebouwing in de komende 10 jaar. De bovenstaande taxatie van een behoefte 
van 6 tot 12 hyperscale datacenters in diezelfde periode passen binnen dat beeld.  
 
2.4.2.3  Aanbod 

 
Ruimtelijk programma van eisen 
Ten behoeve van laddertoets is voor het bepalen van beschikbare aanbod voor hyperscale datacenter in 
de Amsterdamse regio eerst een programma van eisen voor een vergelijkbare hyperscale datacenter 
bepaald. Daarbij is vooral van belang dat het voorliggende voornemen bijzonder ruim van opzet is, mede 
vanwege de landschappelijke inpassing en om flexibiliteit naar de toekomst te behouden. Om het 
initiatief in het kader van de laddertoets te kunnen toetsen aan andere locaties (vergelijkbaarheid) is 
uitgegaan van de volgende criteria: 
 minimaal bebouwbare oppervlakte 175.000 a 250.000 m2; 
 aaneengesloten, logisch vormgegeven, kavel met een minimale omvang van 52,5 ha; 
 directe aansluiting op het hoogspanningsnet. 
 
Aanbod in de marktregio 
In het kader van de laddertoets zijn meerdere locaties in de marktregio beoordeeld aan de hand van het 
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ruimtelijk programma van eisen. Geconstateerd wordt dat geen van locaties direct een alternatief vormt 
voor de locatie in Zeewolde. Vrijwel geen van de locaties, op één na, beschikt over een (potentieel) 
aaneengesloten kavel van voldoende omvang. De ene locatie die wél potentieel in een kavel van 
voldoende omvang kan voorzien, beschikt niet over een conforme bestemming.  
 
Aanbod binnen bestaand stedelijk gebied  

Binnen bestaand stedelijk gebied is geen sprake van leegstand of (bekende) herontwikkelingsplekken 
die qua omvang in de vraag zouden kunnen voorzien.  

2.4.3  Conclusie 

Ten aanzien van de Uitbreiding van Trekkersveld IV wordt geconcludeerd dat de vraag naar vergelijkbare 
bedrijventerreinen in het verzorgingsgebied groter is dan het aanbod. De beoogde ontwikkeling van 
Trekkersveld IV voorziet naar verwachting in een behoefte. Daarbij functioneert de 
bedrijventerreinenmarkt binnen het verzorgingsgebied - en in Zeewolde in het bijzonder - goed. 
Verder blijkt dat er geen alternatieve locaties geschikt of beschikbaar zijn binnen het bestaand stedelijk 
gebied. Het bedrijventerrein Trekkersveld IV vormt de afronding van het succesvol uitgegeven 
bedrijventerrein Trekkersveld (I t/m III).  
 
Geconcludeerd wordt dat de vraag naar hyperscale datacenters in de marktregio binnen één 
bestemmingsplantermijn het aanbod overschrijdt. Met betrekking tot het voorliggende initiatief wordt 
geconstateerd dat er in de regio in potentie geen locatie geschikt voor vestiging van een hyperscale 
datacenter met de voorgenomen omvang, namelijk 175.000 tot 250.000 m2 datacenteroppervlakte. 
Deze behoefte kan ook niet in bestaande stedelijk gebied worden gefaciliteerd.  
Geconcludeerd wordt dat er behoefte bestaat aan de ontwikkeling van het hyperscale datacenter in 
Zeewolde.  
  



20200306   blz 47 
 
  
  

 
  
bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV  Rho Adviseurs B.V. 
Status: voorontwerp / 05-06-2020  



blz 48  20200306  
 
  
  

 
  
Rho Adviseurs B.V.  bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV 
  Status: voorontwerp / 05-06-2020  

Hoofdstuk 3  Beleid 

3.1  Rijksbeleid 

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

De kaders van het rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte(SVIR) die op 
13 maart 2012 door de Minister van I&M is vastgesteld. Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte en 
heeft als uitgangspunt 'Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig'.  
De SVIR omvat drie hoofddoelen, die als volgt zijn geformuleerd: 
1. Concurrerend 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland; 

2. Bereikbaar 
Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

3. Leefbaar en veilig 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn.  
 

Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, moet het roer in het 
ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en 
provincies en kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 14 nationale belangen. Voor deze 
belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten.  
De nationale belangen hebben onder andere betrekking op ruimte voor waterveiligheid, behoud van 
nationale unieke cultuurhistorische kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk van natuur. 
Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
De juridische borging van de nationale belangen is vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (zie paragraaf 3.1.3). 

3.1.2  Nationale Omgevingsvisie (ontwerp) 

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) komt voort uit de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in 
werking treedt. Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar 
plaatsvinden, maar in samenhang. Zo kunnen we in gebieden komen tot betere, meer geïntegreerde 
keuzes. 
In juni 2019 is het ontwerp van de NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd en gelanceerd. Naar 
verwachting wordt de NOVI medio 2020 vastgesteld. 
 
Vier prioriteiten 

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op 
nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten: 
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1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 
Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, 
hogere rivierafvoeren, wateroverlast en langere perioden van droogte. Nederland is in 2050 
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt maatregelen in de leefomgeving, bijvoorbeeld 
voldoende groen en ruimte voor wateropslag in onze steden. Voordeel is dat daarmee tegelijk de 
leefomgevingskwaliteit verbeterd wordt en het kansen biedt voor natuur. 
In 2050 heeft Nederland een duurzame energievoorziening. Dit vraagt ruimte, onder meer voor 
windmolens en zonnepanelen. Wind op zee heeft de voorkeur, maar ook op land zijn windmolens 
nodig. Door deze zoveel mogelijk te clusteren, voorkomen we versnippering over het landschap en 
benutten we de ruimte zo efficiënt mogelijk. Voorwaarde is steeds dat bewoners echt goed 
betrokken zijn en invloed hebben op het gebruik, en waar dat kan meeprofiteren in de 
opbrengsten. 
De aanleg van zonneparken in het landschap moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Het Rijk 
plaatst bij voorkeur eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en gevels. Het Rijk zet zich in voor 
het maken van ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op nationale schaal. 
 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel 
Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal 
concurrerende economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van 
meest concurrerende landen ter wereld. Dit vraagt goede verbindingen via weg, spoor, lucht, water 
en digitale netwerken en een nauwe samenwerking met onze internationale partners, zowel met 
onze directe buren als met andere landen in Europa en over de wereld, ook op defensieterrein. 
Ingezet wordt op een sterk en innovatief vestigingsklimaat met een goede quality of life: een 
leefomgeving die de inwoners volop voorzieningen biedt op het gebied van wonen, bewegen, 
recreëren, ontmoeten en ontspannen. 
Belangrijk is wel dat de economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam, en 
circulair. Daarbij wordt ingezet op het gebruik van duurzame energiebronnen en op verandering 
van productieprocessen, zodat we niet langer afhankelijk zijn van eindige, fossiele bronnen. 
 

3. Sterke en gezonde steden en regio’s 
Er zijn vooral in steden en stedelijke regio’s nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst 
binnen de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden 
blijven. Dit vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Tegelijk willen we de 
leefbaarheid en klimaatbestendigheid in steden en dorpen verbeteren. Schonere lucht, voldoende 
groen en water en genoeg publieke voorzieningen waar mensen kunnen bewegen (wandelen, 
fietsen, sporten, spelen), ontspannen en samenkomen. Daarbij hoort een uitstekende 
bereikbaarheid en toegankelijkheid, ook voor mensen met een handicap.  
Er wordt naar gestreefd dat de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid verder toeneemt. Dit betekent 
dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke 
randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen 
nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en regio's 
geborgd.  
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4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 
Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de 
duurzame kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd 
met een minimaal effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. Dit levert ook een 
noodzakelijke positieve bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit.  
Bodemdaling moet worden aangepakt. Verhoging van het waterpeil is in bepaalde 
veenweidegebieden op termijn noodzakelijk. Met de betrokken regio's en gebruikers wordt 
afgesproken waar en hoe dit zorgvuldig zal gebeuren. In alle gevallen wordt ingezet op ontwikkeling 
van de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een 
belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei 
van distributiecentra, is ongewenst en wordt tegengegaan. 
 

Datacenters 

In de nieuwe nationale Omgevingsvisie wordt het 'realiseren en behouden van een kwalitatief 
hoogwaardige digitale connectiviteit' als een van de nationale belangen aangewezen. Een goede digitale 
infrastructuur biedt mogelijkheden om te digitaliseren en te innoveren en zorgt zo voor een gunstig 
ondernemings- en vestigingsklimaat en een hoger welzijn. Het is belangrijk dat sprake blijft van 
voldoende beschikbare, betrouwbare en snelle netwerken. 
Aangegeven wordt dat hedendaagse netwerken zonder investeringen niet afdoende zijn om het 
internetverkeer van de nieuwe economie op te vangen. De ambitie is dat Nederland digitale koploper in 
Europa is. Daarbij is het de opgave dat onze digitale netwerken tot de beste van Europa behoren en dat 
rond het internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange en andere belangrijke concentraties van 
datacenters clustervorming mogelijk is. 
 
Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid 
In de kamerbrief van 'Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid' van 23 april 2020 wordt al een 
volgende stap gezet in het maken van aanvullende richtinggevende keuzes. Daarbij gaat het om: 
 bouwen aan een Stedelijk Netwerk Nederland; 
 een nationale strategie voor landelijk gebied; 
 goede inpassing energie transitie; 
 zorgvuldige keuzes maken voor het landschap; 
 voorkeursvolgorde voor (regionaal) waterbeheer.  
In de brief worden deze keuze verder uitgewerkt. Een en ander betekent dat naast veilgheid, 
gezondheid, milieu en natuur, nader ingegaan moet worden op de energie- en waterbehoefte van 
nieuwe ontwikkelingen. 

3.1.3  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel de AMvB Ruimte genoemd, is op 22 
augustus 2011 vastgesteld en in oktober 2012 aangevuld. Het Barro heeft als doel om vanuit een 
concreet nationaal belang een goede ruimtelijke ordening te bevorderen. De AMvB is het inhoudelijke 
beleidskader van het rijk waaraan ruimtelijke besluiten op provinciaal en gemeentelijk niveau moeten 
voldoen. Dat betekent dat de AMvB regels geeft over bestemmingen en het gebruik van gronden. 
Daarnaast kan zij aan de gemeente opdragen in de toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken 
uitdrukkelijk te motiveren.  
 
De algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal 
niveau. Inhoudelijk gaat het om nationale belangen die samenhangen met het beschermen van 
ruimtelijke functies. Het besluit bevat alleen die nationale ruimtelijke belangen, die via het stellen van 
regels aan de inhoud of toelichting van bestemmingsplannen (of daarmee vergelijkbare besluiten) 
beschermd kunnen worden. 

3.1.4  Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
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Zorgvuldig ruimtegebruik is het uitgangspunt van de (rijks)overheid. Om dit principe beter te borgen is 
sinds 2012 de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. 
Sinds 1 juli 2017 luidt de formulering van de Ladder in artikel 3.1.6. lid 2 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro):  

'De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 

een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.' 

 
Op grond van de ladder moeten de volgende punten worden geadresseerd: 
1. Er moet worden nagegaan of het bij de nieuwe ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt door het 

bestemmingsplan, gaat om een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 
2. Als het gaat om een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet worden beschreven dat er daadwerkelijk 

voldoende vraag bestaat naar deze ontwikkeling. 
3. Als er voldoende vraag naar de nieuwe stedelijke ontwikkeling bestaat, moet de vraag worden 

beantwoord of bestaand stedelijk gebied (of bestaande bebouwing) de ruimte voor deze 
ontwikkeling niet kan bieden. 
 

In paragraaf 2.4 is de verantwoording aan de Ladder duurzame verstedelijking opgenomen. 
In deze toelichting van dit bestemmingsplan wordt verder aangetoond dat sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening.  

3.1.5  Ruimtelijke Strategie Datacenters Routekaart 2030 

De door het rijksplatform 'Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS)' is de 'Ruimtelijke 
Strategie Datacenters Routekaart 2030 voor de groei van datacenters in Nederland' opgesteld. Hierin 
wordt richting gegeven aan een betere afstemming voor vestiging en clustering van datacenters in 
Nederland, inclusief de beschikbaarheid van huidige (en toekomstige) energienetwerken. 
 
In de ruimtelijke strategie wordt het belang van de Metropoolregio Amsterdam (vanwege de internet 
exchangepunten Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) en Nederland Internet Exchange (NL-IX)) voor 
de groei van datacenters in Nederland' benadrukt op de internationale colocatie- c.q. multitenantmarkt. 
Tegelijkertijd wordt erkend dat de energievoorziening in Groot Amsterdam zijn grenzen nadert, c.q. 
forse investeringen vergt. Voorkomen moet worden dat de internationale colocatie partijen Nederland 
links laten liggen vanwege een tekort aan superieure vestigingslocaties.  
Mede in het licht van de energietransitie is een strategie nodig waar deze grote stroomverbruikers nabij 
(aanlanding van) duurzame energiebronnen worden gevestigd. Daarnaast bezitten datacenters een 
groot potentieel aan restwarmte die maximaal benut moet worden. Dit vraagt om passende 
regelgeving, uitkoppeling van warmte door datacenters, investeren in warmtenetwerken en een 
vestigingsbeleid dat rekening houdt met deze voorwaarden.  
 
Om de Nederlandse positie te behouden is het volgens de rijksstrategie noodzakelijk de MRA datahub te 
blijven faciliteren. Derhalve is de volgende route aangegeven voor het ruimtelijk ontwikkelen van 
datacentra: 
1. clustervorming rond internetknooppunten MRA als fundament voor datasectorland Nederland; 
2. op korte termijn (2019-2022) faciliteren van datacenters in gebied Almere - Zeewolde - Lelystad - 

Dronten om energietekort in de MRA op te lossen; 
3. en verder: op middellange en lange termijn overige locaties ontwikkelen en robuust netwerk 

creëren van data, energie en warmte. 

3.1.6  Actieplan Digitale Connectiviteit 
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In 2018 heeft de Nederlandse overheid de ambitie uitgesproken digitale koploper in Europa te willen zijn 
(Nederlandse Digitaliseringsstrategie, 2018). Digitalisering is een belangrijke bron van groei, innovatie en 
nieuwe bedrijvigheid. Nederland heeft een goede uitgangspositie om de economische en 
maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren, onder andere omdat de AMS-IX, een van de 
belangrijkste internetknooppunten ter wereld, zich in Nederland bevindt. Nederland is de digitale 
toegangspoort tot Europa.  
Aan de basis hiervan ligt onder andere de ontwikkeling van datacenters. De ambities uit de 
Digitaliseringsstrategie zijn vertaald in het Actieplan Digitale Connectiviteit. In de komende jaren is het 
faciliteren van de aanleg en upgrade van datacentra om de connectiviteit te waarborgen en vergroten. 

3.1.7  Conclusie 

De beoogde ontwikkeling is niet in strijd met het rijksbeleid. 

3.2  Provinciaal/regionaal beleid 

3.2.1  Omgevingsvisie FlevolandStraks 

De visie van de provincie Flevoland (vastgesteld 8 november 2017) geeft de langetermijnvisie van de 
provincie op de toekomst van Flevoland. Het gaat over de kansen en opgaven voor Flevoland over de 
periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Flevoland 
liggen.  
Er zijn drie kernopgaven geformuleerd: 
 het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), 
 Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving), 
 Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). 
 
Door de provincie wordt aangegeven dat Flevoland gemaakt is voor ontwikkeling. De 
ontwikkelingsgerichtheid is onderdeel van de provinciale identiteit. De provincie grijpt de kansen van 
nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw, bedrijvigheid, herontwikkelingen, nieuwe voorzieningen, 
klimaatverandering, bodemdaling, waterveiligheid, transformatie in landbouw, duurzame energie.  
Alle opgaven worden omarmt waarbij de kenmerkende elementen van de polder worden gekoesterd. 
Binnen deze kenmerken geeft de provincie ruimte aan ontwikkelingen.  
Naar de toekomst toe wil Flevoland ruimte bieden voor nieuwe initiatieven met het 'ja, mits'-principe. 
Iedereen die wil bijdragen aan de toekomst van Flevoland is van harte uitgenodigd. Door deze opstelling 
zijn er meer mogelijkheden voor initiatieven van inwoners en bedrijven. 
 
Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij betrokken is. 
Zowel voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere vraagstukken van de provincie 
Flevoland. In de strategische opgaven staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst 
beschreven. Het gaat om de volgende opgaven: 
 Duurzame Energie 
 Regionale Kracht 
 Circulaire Economie 
 Landbouw: Meerdere Smaken 
 
Flevoland biedt in 2030 en verder ruimte voor duurzame ontwikkelingen met oog voor fysieke, sociale en 
economische aspecten. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt hierop aangesloten. De uitbreiding van 
het bedrijventerrein heeft een positief effect op de regionale kracht van Zeewolde. Het voorliggend 
bestemmingsplan sluit aan op de Omgevingsvisie. 

3.2.2  Omgevingsverordening Flevoland 
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Met de (geconsolideerde) omgevingsverordening loopt de provincie Flevoland vooruit op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. De omgevingsverordening ziet op alle elementen van de fysieke 
leefomgeving, en op activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit kunnen 
zowel regels zijn voor burgers of bedrijven als (instructie-)regels voor andere overheden. Provincie 
Flevoland is zelf bevoegd gezag voor toezicht en handhaving van de regels in de omgevingsverordening. 
De (geconsolideerde) omgevingsverordening bestaat uit: 
 de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland 2012 met regels betreffende onder meer 

windenergie, grondwaterbeschermingsgebieden, watersysteem, NatuurNetwerk Nederland, 
stiltegebieden, ontgassen binnenvaart, bodemsanering, ontgrondingen, wegen en vaarwegen, 
handhaving; 

 de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016; 
 de Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht provincie Flevoland; 
 regels voor zonne-energie. 
 
De inhoud van de omgevingsverordening wordt in de periode tot inwerkingtreding van de 
Omgevingswet steeds verder in lijn gebracht met die wet en de daarop gebaseerde regelgeving. Ook zal 
de verordening moeten passen bij de Omgevingsvisie FlevolandStraks, het Omgevingsprogramma 
Flevoland en diens opvolgers. Dit betekent dat de omgevingsverordening continue in beweging is. 
Vanaf medio mei 2020 ligt er een nieuw ontwerp van de omgevingsverordening Flevoland ter inzage. 
Het betreft een (beleidsarme) doorontwikkeling van de huidige omgevingsverordening. Met de 
vaststelling van deze omgevingsverordening wordt voldaan aan de eisen die daaraan gesteld worden 
vanuit de Omgevingswet. 
 
Het voorliggend bestemmingsplan dient te voldoen aan de bepalingen uit de provinciale 
omgevingsverordening.  

3.2.3  Omgevingsprogramma Provincie Flevoland 

In 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld (zie paragraaf 3.2.1). 
Hierin is in hoofdlijnen de strategische visie op de toekomst van Flevoland weergegeven. Deze eerste 
versie van het Omgevingsprogramma Flevoland is vastgesteld door Provinciale Staten van Flevoland op 
27 februari 2019. 
In deze versie is ervoor gekozen al het bestaande beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, 
de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving te bundelen in één programma dat digitaal 
beschikbaar is. Op deze wijze zijn de provinciale beleidskeuzes compact beschreven en is de samenhang 
tussen de verschillende beleidsterreinen het beste gewaarborgd. 
 
Stedelijk gebied 

Het verstedelijkingsbeleid is gericht op de ontwikkeling van vitale steden en dorpen. Het beleid maakt 
behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke omgeving mogelijk. Het gaat hierbij om efficiënt 
ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en herstructurering van het stedelijk gebied en versterking van het 
draagvlak voor voorzieningen. Deze doelen worden gediend door de stedelijke ontwikkeling van de 
kernen te bundelen. Nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan het bestaande 
bebouwde gebied. Dit ondersteunt de optimale benutting van infrastructuur en centrumvorming 
rondom belangrijke vervoersknooppunten. 
 
Werklocaties 

De ontwikkeling en realisatie van werklocaties is een verantwoordelijkheid van gemeenten en private 
partijen en is sterk afhankelijk van marktontwikkelingen. Met het provinciaal locatiebeleid vervult de 
provincie een faciliterende, ondersteunende, gebiedsvertegenwoordigende en regisserende rol. Het 
locatiebeleid draagt bij aan de volgende doelstellingen: 
 versterking van de economische ontwikkeling van Flevoland; 
 beheersing van de mobiliteit door een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets; 
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 efficiënt gebruik van infrastructuur en vervoermiddelen; 
 verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. 
 
Het provinciaal locatiebeleid voor het stedelijk gebied is gericht op een voldoende gedifferentieerd 
aanbod van werklocaties in Flevoland, zodat er voor ieder bedrijf en instelling een geschikte locatie 
gevonden kan worden. Daarbij moeten zowel kwantiteit als kwaliteit zodanig zijn dat het aansluit bij de 
regionale vraag en een optimale bijdrage levert aan de vitaliteit van steden en dorpen. 
 
Het locatiebeleid is verder uitgewerkt in een Ruimtelijke Visie Werklocaties Flevoland (vastgesteld 
2016), de Structuurvisie Werklocaties, de beleidsregel Locatiebeleid stedelijk gebied, de beleidsregel 

Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied en betreffende convenanten.  
Hierin is onder meer afgesproken dat de gemeenten eens in de vier jaar een strategische visie op 
werklocaties opstellen met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met vier jaar als bijstelling 
niet eerder nodig is. 
 
Bedrijventerreinen 

In het omgevingsprogramma wordt aangegeven dat de vraag naar bedrijventerreinen afneemt en 
veranderd, maar het algehele beeld is dat er nu en in de toekomst minder vraag is dan voorheen. Dit zou 
geleid tot een herstructureringsopgave voor zowel de publieke als de private partners. 
Afspraken voor afstemming tussen gemeenten bij de ontwikkeling en herstructurering van werklocaties 
zijn vastgelegd in het 'Convenant voorraadbeheersing en afstemming werklocaties' en in het 'Convenant 

bedrijventerreinen'. 
 
Landschappelijk kernelementen  
In de geconsolideerde omgevingsprogramma zijn de Knarredijk en de Hoge Vaart aangewezen als 
landschappelijk kernelementen. Het zijn de dijken, vaarten, interne ontsluiting, flankerende beplanting, 
wegbeplanting en de bosranden. Deze zijn bepalend voor het karakter van Flevoland en waarmee de 
essentie van het polderconcept wordt gewaarborgd. De provincie wil deze kernelementen behouden en 
de kwaliteiten ervan inzetten bij nieuwe ontwikkelingen, zodat zij een bijdrage leveren aan de 
ruimtelijke kwaliteit. 
 
NatuurNetwerk Nederland 
In de Omgevingsverordening is de begrenzing van het Flevolandse Natuurnetwerk vastgelegd. In 
Flevoland hebben de meeste tochten en vaarten een verbindende functie. Zo ook de Knarredijk en de 
Hogevaart, beide maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (water voor natuur: 
grondwaterafhankelijke natuur). Het is aan gemeenten om voor de begrensde NNN-gebieden een 
passende bestemming op te nemen in hun eigen beleid. 
De natuurwetgeving hanteert binnen het NNN een 'nee, tenzij'-regime; nieuwe activiteiten zijn niet 
toegestaan, tenzij kan worden aangetoond dat de wezenlijke kenmerken en waarden daarvan geen 
schade ondervinden. De provincie Flevoland gaat zoveel mogelijk uit van een ja, mits- of een ja, want-
benadering. De provincie maakt hiervoor gebruik van een systeem van saldobenadering en principes van 
natuurinclusief ontwerp. Uitgangspunt daarbij is dat maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen 
zodanig worden vormgegeven dat deze elkaar niet belemmeren, maar versterken.  
 
Aardkundige waarden  
In de ondergrond van Flevoland bevinden zich sporen van zeer oude, fossiele landschappen. Zo ligt een 
groot deel van het plangebied binnen het stroomgebied van de oer-Eem.  
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Afbeelding - uitsnede ligging aardkundige waarden (bron: Omgevingsprogramma) 

 
De betreffende gronden zijn aangemerkt als aardkundig waardevol gebied. De provincie bevordert 
aandacht voor aardkundige waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie hecht aan het behoud 
van deze sporen van de ontstaansgeschiedenis. 
 
Uit de ladderonderbouwing (zie paragraaf 2.4) voor zowel de gemeentelijke uitbreiding als voor de 

vestiging van het datacenter blijkt dat de behoefte aan de uitbreiding van Trekkersveld IV aantoonbaar 

aanwezig is. Het voorliggend sluit aan op het omgevingsprogramma. 

In het kader van de m.e.r.-procedure worden de voorgenomen inrichting en alternatieven van 

Trekkersveld IV getoetst aan de wettelijke vereisten en beoordeeld op mogelijke milieueffecten. In de 

milieueffectrapportage (MER: zie paragraaf 4.1 van deze toelichting) wordt beoordeeld of en zo ja welke 

milieueffecten er kunnen optreden en of er optimalisatie van het plan noodzakelijk en mogelijk is om 

effecten te voorkomen en/of kansen te benutten. Daarbij wordt onder andere getoetst aan 

landschappelijke en aardkundige waarden en ecologie. 

3.2.4  Structuurvisie werklocaties Flevoland 2011 

De 'structuurvisie werklocaties Flevoland 2011' is een nadere concretisering van het Omgevingsplan, 
zoals dat nu is opgenomen in het omgevingsprogramma Flevoland. Tussen de provincie en de 
gemeenten in Flevoland zijn afspraken gemaakt over de omvang van nieuw aan te leggen 
bedrijventerreinen en kantoorlocaties (formele werklocaties), afgezet tegen de marktvraag. Dit is 
verwoord in de "visie werklocaties Flevoland 2030+" (april 2010), zie verder paragraaf 3.2.5  
 
Daarnaast heeft de Provincie het 'Locatiebeleid stedelijk Gebied 2011' (augustus 2011) opgesteld 
waarin de Provincie aangeeft welke typen werklocaties worden onderscheiden en welke 
vestigingsvoorwaarden (kantorenomvang, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid) 
daaraan worden verbonden. 
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Beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011 

Het locatiebeleid is nader uitgewerkt in de beleidsregel Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011. De 
provincie geeft in deze beleidsregel aan welke typen werklocaties worden onderscheiden en welke 
vestigingsvoorwaarden (kantorenomvang, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid) 
daaraan worden verbonden. De gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk voor de concrete 
aanwijzing en uitwerking van de verschillende typen werklocaties. 
 
In de Beleidsregel is een indeling gemaakt in zeven provinciale locatietypen, onderverdeeld in drie 
categorieën, te weten:  
 centrummilieus; 
 gemengde woonwerkmilieus; 
 specifieke werkmilieus.  
De locatietypen verschillen in kantorenomvang (zelfstandige kantoren en kantoorhoudendheid van 
bedrijven), ruimtelijke kwaliteit (functiemenging, ruimtegebruik en beeldkwaliteit), bereikbaarheid 
(auto, openbaar vervoer en parkeren) en leefbaarheid (tegengaan van onnodige milieuhinder).  
 
Bij de ontwikkeling van werklocaties is het belangrijk dat optimaal wordt ingespeeld op deze 
verschillende kenmerken zodat er voor ieder bedrijf een geschikte locatie gevonden kan worden.  
 In centrummilieus vindt concentratie plaats van arbeids- en bezoekersintensieve functies in 

combinatie met wonen, goede bereikbaarheid per auto en in de directe nabijheid van openbaar 
vervoer knooppunten.  

 Bij gemengde woonwerkmilieus is het beleid gericht op functiemenging van wonen en werken, 
waarbij de woonfunctie overheersend is. Specifieke werkmilieus zijn bedoeld voor bedrijven, 
kantoren en voorzieningen die qua schaal en functioneren niet passen in centrummilieus en 
gemengde woonwerkmilieus.  

 Specifieke werkmilieus zijn goed bereikbaar per auto. Een goede verbinding met het 
hoofdwegennet is belangrijk. 

 
Het geplande bedrijventerrein Trekkersveld IV zal gaan behoren tot de specifieke werkmilieus. Binnen 
deze specifieke werkmilieus wordt een onderscheid gemaakt in  
 het kantorenmilieu  
 het voorzieningenmilieu;  
 reguliere bedrijventerreinen; 
 industrieterreinen.  
 
Het nieuwe bedrijventerrein Trekkersveld IV kan, voor wat betreft de gemeentelijke uitbreiding, worden 
aangemerkt als een regulier bedrijventerrein. Deze worden in de beleidsregel omschreven als specifieke 
locaties bedoeld voor de vestiging van bedrijven.  
Ten aanzien van de kantorenomvang geldt dat maximaal 50% kantoorhoudendheid op kavelniveau is 
toegestaan, met uitzondering van een aan te geven (hoogwaardige) zone op het bedrijventerrein 
waarvoor een maximum kantoorhoudendheid van 70% op kavelniveau geldt, mits dit milieuhygiënisch 
kan worden ingepast. 
Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit geldt dat een beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan een 
ruimtelijk plan voor een werklocatie grenzend aan de snelweg of provinciale weg. 
 
Ten aanzien van de bereikbaarheid geldt dat: 
a. het parkeren op eigen terrein dan wel op gedeelde parkeerterreinen plaatsvindt, om te voorkomen 

dat het parkeren wordt afgewenteld op de omgeving; 
b. een bedrijvenzone waar een maximum percentage kantoorhoudendheid van 70% op kavelniveau 

wordt gehanteerd, minimaal 2 keer per uur per richting in de spits met openbaar vervoer wordt 
ontsloten. De gemeente motiveert hoe de potenties voor openbaar vervoer optimaal benut 
worden; 
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c. voor een adequate auto-ontsluiting er een goede verbinding met het hoofdwegennet is; 
d. dat er een goede fietsontsluiting is, die bij voorkeur de woongebieden en de werkgebieden 

rechtstreeks met elkaar verbindt. 
e. een mobiliteitstoets wordt uitgevoerd zoals bedoeld in de regionale Nota Mobiliteit. 
 
Voor 'datacenters' is geen specifiek beleid binnen de provincie aanwezig. Voor het overige wordt met het 

voorliggende bestemmingsplan aan deze bepalingen voldaan. 

3.2.5  RO-Visie Werklocaties  

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 28 juni 2016 de RO-visie Werklocaties Flevoland 
vastgesteld. Het doel van de visie is om te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik van werklocaties zodat 
het aanbod passend is bij de behoefte en regionaal is afgestemd. Het maatschappelijk effect dat de 
provincie daarmee wil bereiken is slim en zuinig ruimtegebruik.  
 
In de RO-visie werklocaties worden twee verschillende concepten van werklocaties voor het stedelijk 
gebied onderscheiden; formele en informele werklocaties. Een formele werklocatie heeft een omvang 
van minimaal 1 ha bruto en is een scherp afgebakend gebied. Een informele werklocatie is een locatie 
waar bedrijven en werkvormen zich kunnen vestigen die vallen volgens de VNG-brochure onder de 
milieucategorie 1, 2 en 3.1, waarbij sprake is van een zekere en ruimtelijk herkenbare menging met 
andere functies. Het plangebied valt in informele werklocaties. 
 
Per gemeente verschilt de veranderopgave: Onderstaand tabel geeft een overzicht van de belangrijkste 
opgaven per gemeente waarbij rood staat voor een forse, oranje voor een redelijke en geel voor een 
beperkte opgave. Bij sommige segmenten zijn geen cijfers bekend en is dus geen kleur opgenomen. 

 
Tabel-Veranderopgave per gemeente (bron: RO-Visie werklocaties) 

 
Visie op de veranderopgaven 

Provincie Flevoland wil met deze visie geen toekomstige blauwdruk geven. De provincie wil wel richting 
geven aan de ontwikkeling van werklocaties in een nieuwe realiteit. Doelstelling van deze visie is om te 
komen tot zorgvuldig ruimtegebruik van werklocaties zodat het aanbod passend is bij de behoefte en 
regionaal is afgestemd. Nieuwe ontwikkelingen zijn alleen nog toegestaan als de ladder voor duurzame 
verstedelijking is doorlopen.  
 
In de visie wordt ten aanzien van Zeewolde gemeld dat de gemeente een netto areaal bedrijventerrein 
van ruim 200 hectare. Hiervan is (media 2016) nog circa 60 hectare niet uitgegeven, met name op 
bedrijventerrein Trekkersveld en Horsterparc. In de visie wordt geconcludeerd dat daarmee sprake is 
van een fors overaanbod. De gemeente heeft nog een harde planvoorraad voor circa 14 jaar.  
Voor de gemeente komen twee terreinen in aanmerking komen voor herstructurering, te weten 
Schepenveld en een deel van Trekkersveld I&II. Op Schepenveld wordt circa 11 hectare 
geherstructureerd en op termijn op Trekkersveld circa 88 hectare.  
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Daarbij wordt opgemerkt de provincie in haar huidige beleid streeft naar locaties voor het opvangen van 
zware bedrijvigheid. In Zuidelijk Flevoland (Almere en Zeewolde) dient ten minste één bedrijventerrein 
(of een zone op een regulier bedrijventerrein) beschikbaar te zijn voor de vestiging van bedrijven 
voorkomend in de categorieën 3.1 t/m 5 van de VNG-publicatie.  
Op deze terreinen, die natuurlijk kansrijk gelegen en goed ontsloten moeten zijn, moet vervolgens 
maximaal ruimte worden gereserveerd voor zware bedrijvigheid. Daarbij vindt de provincie het 
voorkomen en waar mogelijk saneren van knelpunten voor lucht, geluid, externe veiligheid en geur 
uitermate belangrijk. De provincie streeft naar een duurzame inrichting van nieuwe en bestaande 
werklocaties, waarbij het effect en de onderlinge hinder van dit type bedrijven zo optimaal mogelijk is 
geregeld.  
 
Op het bedrijventerrein Trekkersveld III zijn op basis van de geldende beheersverordening bij recht 

bedrijven met milieucategorie 1 tot en met 4.2 mogelijk en bij afwijking bedrijven met categorie 5.1 tot 

en met 5.3. Daarmee zijn ook geluidzoneringsplichtige inrichting toegestaan. Ten behoeve van de 

uitbreiding van het bedrijventerrein en de vestiging van het datacenter zijn geluidzoneringsplichtige 

inrichting toegestaan (zie paragraaf 4.8).  

Uit de laddertoets (zie paragraaf 2.4) blijkt dat het bedrijventerrein Trekkersveld inmiddels nagenoeg 

volledig is uitgegeven. Ook blijkt dat dat er een behoefte is aan meer grootschalige bedrijfskavels, 

waarvoor binnen de gemeente onvoldoende aanbod is. 

De uitbreiding van Trekkersveld IV past daarmee in de RO-Visie Werklocaties. In paragraaf 2.4 is de 

beoogde ontwikkeling getoetst aan de ladder van duurzame verstedelijking. Uit deze toets blijkt voor de 

beoogde ontwikkeling sprake is van duurzame verstedelijking.  

3.2.6  Metropoolregio Amsterdam 

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is (in concept) beleid opgesteld voor de vestiging van 
datacenters. Het beleidsdocument volgt op de vorig jaar door de gemeenten Amsterdam en 
Haarlemmermeer afgekondigde 'datacenterstop'. Met het regionale beleid wordt gewerkt aan de 
Ruimtelijk-economische Actieagenda 2016-2020 van de MRA die beoogt: "locaties aanwijzen in de 
nabijheid van de internetknooppunten in de MRA waar datacentra zich kunnen vestigen met aandacht 
voor energievoorziening en een optimale benutting van restwarmte".  
 
In de regionale strategie wordt geconstateerd dat er in de regio op dit moment onvoldoende 
vestigingsmogelijkheden beschikbaar zijn om de groei van de datacentermarkt te kunnen faciliteren. Om 
de vestigingsvraag op te vangen, zet de regio daarom, blijkens de strategie, in op concentratie van 
datacenters op een of enkele locaties. Daarbij wordt expliciet geformuleerd dat Almere, Zeewolde en 
Lelystad de meest gunstige ruimtelijke uitgangspositie hebben voor een dergelijke concentratie. 
Concrete locaties binnen deze driehoek worden nog niet aangewezen.  
Ontwikkeling van een hyperscale datacenter in Zeewolde lijkt daarmee in lijn te zijn met het regionale 
beleid. 

3.2.7  Conclusie provinciaal en regionaal beleid 

De uitbreiding van het Bedrijventerrein Trekkersveld IV wordt in de verschillende provinciale 
beleidsstukken mogelijk gemaakt. De mogelijkheden in het plangebied passen dan ook binnen het 
provinciale beleid. 
 
Voor wat betreft de vestiging van een datacenter binnen de provincie in het algemeen, of van een 
datacenter in Zeewolde, is nog geen sprake van vastgesteld beleid. Het is in het belang van Flevoland, 
als van de rest van Nederland, dat de digitale infrastructuur zo sterk mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast 
wordt een grote economische meerwaarde voor de regio verwacht mede door spin-off effecten binnen 
de IT en IT-gerelateerde sectoren. De verwachte spill-over van buitenlandse kennis en technologieën 
naar de lokale bedrijven en werknemers zullen de regionale economie ten goede komen. Hierdoor 
neemt ook de diversificatie op de Flevolandse arbeidsmarkt toe.  
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De komst van datacenters heeft invloed op de netinfrastructuur in Flevoland in het algemeen en bij de 
beoogde locatie in het bijzonder. Voor een datacenter is betrouwbare energievoorziening belangrijk, 
zoals continuïteit van energie, garantie van levering en stabiliteit van het systeem. 
 
De omgeving van Zeewolde is mede vanwege de aanwezigheid van windmolens en met de komende 
projecten een energierijke omgeving die voor bedrijven ook interessant is voor vestigingsoverwegingen. 
Participatie in dergelijke projecten en het bijdragen in bijvoorbeeld hergebruik van restwarmte voor de 
woonomgeving kan helpen bedrijven een 'groener imago' te geven.  

3.3  Gemeentelijk beleid 

3.3.1  Toekomstvisie Zeewolde 

In de Toekomstvisie geven de inwoners van Zeewolde aan welke ontwikkelingen en opgaven ze zien 
voor de toekomst van de gemeente. Het gaat om alle aspecten die de Zeewoldenaren belangrijk vinden 
voor hun leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, recreatie en bereikbaarheid. 
Ter voorbereiding van de Toekomstvisie is aan veel inwoners gevraagd wat zij vinden van Zeewolde. Wat 
willen de inwoners graag behouden en wat willen ze verbeteren. Uit alle enquêtes en bijeenkomsten 
blijkt vooral de volgende centrale uitdaging: 
Inwoners willen de eigenheid van Zeewolde behouden èn Zeewolde moet zich blijven ontwikkelen. 

 
Inwoners hebben zich uitgesproken over wat behouden moet worden, maar ook waarom ontwikkeling 
nodig is. De inwoners wensen dat er voldoende woningen worden gebouwd voor de behoefte van de 
Zeewoldenaren, zodat iedereen hier kan blijven wonen.  
Wat betreft economie en werkgelegenheid zien de inwoners dat jonge, startende ondernemers een plek 
hebben gekregen bij elkaar in een gebouw. Daarnaast zien ze graag meer werkgelegenheid voor 
Zeewoldenaren, bijvoorbeeld hoogopgeleide werknemers in dienstverlenende bedrijven. 
 
De uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld IV en in het bijzonder de vestiging van een 

datacenter binnen de gemeentegrens biedt veel kansen voor (hoogopgeleide) werknemers. 

3.3.2  Structuurvisie Zeewolde 2022 

De Structuurvisie 2022 is op 25 april 2013 vastgesteld. Deze visie geeft het gemeentelijke ruimtelijke 
beleid voor de periode tot 2022 aan. Centraal staan (onder andere) de volgende uitgangspunten: 
 Zeewolde wil een toekomstbestendige gemeente zijn. Van belang zijn een zelfstandige positie en 

een leefomgeving van een goede kwaliteit. 
 De gemeente gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ontwikkelingen zijn geen doel op zich, 

maat moeten deel zijn van een gebiedsimpuls. 
 
In de structuurvisie is Trekkersveld genoemd als een grootschalig bedrijventerrein waar een groot deel 
van de bedrijvigheid in de gemeente op is gevestigd. Transport, opslag en verwerking van producten 
vormen een groeiende bedrijfstak. 
Wat betreft bedrijvigheid, wil Zeewolde zich geleidelijk ontwikkelen op basis van de bestaande 
kwaliteiten. Gekozen wordt voor een divers economisch profiel. Trekkersveld is met name geschikt voor 
middelgrote en grote bedrijven, in de sectoren transport, logistiek, productie, groothandel en industrie.  
 
De beoogde uitbreiding van Trekkersveld IV en de vestiging van een datacenter passen binnen dit profiel. 

3.3.3  Structuurvisie Werklocaties Zeewolde (2013-2017) 

Deze structuurvisie (vastgesteld op 1 oktober 2013) is de nadere concretisering van de gemeentelijke 
Structuurvisie 2022 ten aanzien van bedrijventerreinen en kantorenlocaties (formele werklocaties). 
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In de structuurvisie wordt Trekkersveld getypeerd als een plus variant van een gemengd 
(bedrijven)terrein (Gemengd (+)). Een gemengd terrein is een bedrijventerrein of gezoneerde locatie 
voor bedrijven met een hindercategorie van 1 tot en met 3, bestemd voor reguliere bedrijvigheid van 
diverse aard. De plusvariant betreft een gemengd terrein met een of meerdere zones waar naast 
bedrijven in de hindercategorie 3, ook zwaardere bedrijven bij recht worden toegestaan tot in de 
categorie 4.2. 
 
In de structuurvisie wordt aangegeven dat er geen directe aanleiding is om van deze bestaande 
plusvariant af te stappen. Wel wordt geconstateerd, dat de zonering ruimer is dan nodig (zowel wat 
omvang betreft als vestigingsmogelijkheden van bedrijven in een lagere milieucategorie). Aangekondigd 
wordt dat de zonering op basis van een goede inventarisatie van de gevestigde bedrijven op termijn zal 
worden ingeperkt. 
Uitgifte op Trekkersveld III vindt plaats vanaf 2007 en verloopt dermate voorspoedig, dat naar 
verwachting ook dit terrein tussen 2016 en 2020 volledig uitgegeven zal zijn. Per 1 januari 2019 is nog 
maar 1,1 hectare uitgeefbaar terrein over.  
 
In de structuurvisie is medio 2013 aangegeven dan een verdere uitbreiding van formele werklocaties als 
bedrijventerreinen in Zeewolde naast het bestaande aanbod - zeker op de middellange termijn - voor de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in Zeewolde niet noodzakelijk is. De destijds aanwezige 
mogelijkheden waren hiervoor voldoende.  
Wel wordt de mogelijkheid opengehouden om in de toekomst een eventuele een groei van de sector 
Value Added Logistics in Zeewolde op te vangen. Of en in hoeverre dit zal leiden tot het op de markt 
brengen van een nieuw terrein is echter afhankelijk van het uitgifte tempo van Trekkersveld III in de 
komende jaren, de marktvraag en de afstemming op regionaal niveau. 
 
Met de beoogde uitbreiding van Trekkersveld IV wordt ingespeeld op de vraag naar nieuwe kavels. In de 

laddertoets (zie paragraaf 2.4) wordt geconstateerd dat er binnen het verzorgingsgebied onvoldoende 

aanbod voor de vraag van lokale bedrijven naar kavels vanaf 3.000 m² tot 3 hectare. In de laddertoets 

wordt geconcludeerd dat de beoogde uitbreiding van Trekkersveld IV naar verwachting voorziet in een 

behoefte.  

3.3.4  Structuurvisie regioplan windenergie 

In het Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (27 juli 2016) wordt het opschalen en 
saneren van windmolens binnen een aantal projectgebieden op land nader geconcretiseerd. Daarbij 
wordt uitgegaan van meer windenergie met minder windmolens. Het Regioplan heeft betrekking op het 
buitengebied van de gemeenten Dronten, Lelystad, Zeewolde en een klein deel van Almere.  
In het Regioplan staat een ontwikkelingsstrategie met bijbehorende (ruimtelijke) kaders met betrekking 
tot opschalen, saneren en participeren bij windenergieprojecten. 
 
Gemeld wordt dat Zeewolde klimaatpositief is; er wordt meer groene energie opgewekt dan er aan 
energie gebruikt wordt door huishoudens en bedrijven. Het is de ambitie van de gemeente Zeewolde 
om de productie en consumptie van deze groene energie beter op elkaar aan te laten sluiten.  
 
In de structuurvisie zijn plaatsingszones windmolens aangegeven. Binnen plaatsingszones mogen onder 
voorwaarden nieuwe windmolens worden geplaatst. Buiten deze plaatsingszones mogen geen 
windmolens worden gebouwd. Direct ten noorden van het voorliggende plangebied is een 
plaatsingszone aangegeven. Hier wordt windpark Zeewolde gerealiseerd. 
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De realisatie van het windpark Zeewolde is een van de motieven geweest voor de vestiging van een 

datacenter binnen de gemeente Zeewolde. Op Trekkersveld IV en op het terrein van het datacenter 

worden geen nieuwe solitaire windmolens mogelijk gemaakt. Hiermee wordt aangesloten op de 

structuurvisie. 

3.3.5  Welstandsnota en beeldkwaliteitplan 

In de Welstandsnota zijn regels opgenomen over de gewenste beeldkwaliteit en architectonische 
vormgeving van bouwwerken. De gemeenteraad van Zeewolde heeft in 2010 een nieuwe welstandsnota 
voor haar grondgebied vastgesteld.  
De welstandsnota draagt bij aan het benoemen en versterken van de ruimtelijke karakteristieken en 
kwaliteiten binnen de gemeente Zeewolde. De gemeente Zeewolde schrijft in de welstandsnota dat ze 
belang hecht aan een aantrekkelijke gebouwde omgeving.  
 
Welstandscriteria kunnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt invullen ten behoeve van de 
ruimtelijke kwaliteit. Bij de welstandscriteria wordt een onderscheid gemaakt tussen loket-, object- en 
gebiedscriteria. Deze criteria worden toegepast om te beoordelen of een bouwwerk niet in strijd is met 
redelijke eisen van welstand. 
 
Gebiedscriteria  
Voor de bedrijventerrein in Zeewolde gelden gebiedscriteria die op alle bestaande bedrijventerreinen 
van toepassing zijn. Als algemeen criterium geldt dat de bestaande gebouwde omgeving het 
kwalitatieve referentiepunt is voor ieder (vergunningplichtig) bouwwerk. Dat wil zeggen dat bij een 
bouwkundige toevoeging of verandering de bestaande stedenbouwkundige structuur ervan als 
uitgangspunt neemt.  
Verder zijn er criteria van toepassing in relatie met de omgeving, voor bebouwing en detaillering, kleur 
en materiaalgebruik waar vergunningsaanvragen aan getoetst worden. 
 
Beeldkwaliteitsplan 

Omdat in het voorliggende bestemmingsplan nog geen sprake is van een bestaande situatie, wordt voor 
de uitbreiding van Trekkersveld IV en vestiging van het datacenter een beeldkwaliteitsplan opgesteld 
waarin de stedenbouwkundige uitgangspunten en de daar uit volgende beeldkwaliteiteisen voor de 
gebouwen, kavels en het openbaar gebied worden omschreven (zie paragraaf 2.3.5).  
 
Het beeldkwaliteitsplan gaat bij vaststelling deel uitmaken van de welstandsnota.  
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Hoofdstuk 4  Planologische en milieutechnische aspecten 

Het milieubeleid is primair bedoeld om een optimale leefomgeving te realiseren. Dit kan er soms toe 
leiden dat beperkingen worden opgelegd aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaande 
worden de conclusies voor de verschillende aspecten beschreven.  
 
Ten tijde van de voorontwerpfase van dit bestemmingsplan zijn veel onderzoeken nog niet afgerond. De 
resultaten hiervan zijn dan ook nog niet in dit hoofdstuk verwerkt. In de ontwerpfase van het 
bestemmingsplan is, naast alle onderzoeken naar milieu- en omgevingsaspecten, ook het 
Milieueffectrapport gereed. Dat wordt dan allemaal in het bestemmingsplan verwerkt.  

4.1  Milieueffectrapportage 

4.1.1  Inleiding 

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Het doel van een m.e.r. is om al in de planfase het 
milieubelang en landschappelijke belangen volwaardig af te wegen ten behoeve van de ruimtelijke 
besluitvorming.  
 
Het voornemen is de bedoeling om ten behoeve van een datacentrum in Zeewolde het bedrijventerrein 
Trekkersveld te gaan uitbreiden met ruim 200 hectare. Een deel daarvan, 35 hectare direct grenzend 
aan het bedrijventerrein Trekkersveld III, wil de gemeente zelf ontwikkelen als regulier bedrijventerrein. 
Uitgangspunt is dat daar bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 mogen worden gevestigd.  
 
In het kader van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV is in het kader van de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (zie paragraaf 4.1.2) beoordeeld dat het opstellen van het 
bestemmingsplan ten behoeve van het bedrijventerrein en het datacenter planm.e.r.-plichtig is. 

4.1.2  Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

Het doel van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau is om de onderzoekslast voor de 
milieueffectrapportage (MER) te bepalen en vast te leggen. Waarop moet het onderzoek in het kader 
van de MER zich vooral gaan richten, wat is minder belangrijk, en wat kan zelfs helemaal buiten 
beschouwing blijven? In de NRD wordt een overzicht gegeven van de beschouwen milieuaspecten in het 
kader van de milieueffectrapportage.  
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Trekkersveld IV Zeewolde (Arcadis, d.d. 20 mei 2020) is in de 
toelichting opgenomen als bijlage 3.  
 
Voor de ontwikkeling van Trekkersveld IV geldt niet een directe verplichting voor het doorlopen van de 
m.e.r.-procedure.  
 Er geldt een (al dan niet vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht voor het aanleggen van het 

industrieterrein, de bovengrondse of ondergrondse hoogspanningsverbinding, de 
warmtebuisleiding en de ontsluiting op de N305.  
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 Echter er kan op voorhand nog niet worden uitgesloten dat het bestemmingsplan plan-m.e.r.-
plichtig is vanwege de mogelijke noodzaak voor een passende beoordeling.  

 Verder is het bestemmingsplan kaderstellend als gevolg van de benodigde ontgrondingsvergunning, 
die afhankelijk van de exacte omvang m.e.r.- plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Als gevolg 
hiervan is het bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtig.  

Vanwege de mogelijke noodzaak voor een passende beoordeling, de kaderstelling, en omwille van 
zorgvuldigheid en een goed omgevingsproces wordt de m.e.r.-procedure te doorlopen.  
 
Gezien de samenhang van de totale ontwikkeling en uit te voeren ontgrondingen wordt een 
gecombineerd plan/project-MER opgesteld waarin zowel de m.e.r.- plichtige als m.e.r.- 
beoordelingsplichtige planonderdelen worden meegenomen. Het gecombineerde plan/project-MER 
wordt tezamen met het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp vergunningen ter inzage gelegd.  

4.1.3  Plan / project-MER 

In de MER worden diverse relevante milieueffecten beoordeeld voor de referentiesituatie (huidige 
situatie en autonome ontwikkeling) en het voornemen (het voorliggende bestemmingsplan).  
[...] 

4.1.4  Toetsingsadvies Commissie m.e.r. 

Zowel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als de milieueffectrapportage (MER) worden voor 
advies voorgelegd aan de Commissie m.e.r. Het toetsingsadvies wordt in de toelichting opgenomen. 
[...] 

4.2  Bodemkwaliteit 

4.2.1  Algemeen 

In algemene zin geldt dat bij nieuwe ontwikkelingen onderzocht moet worden of de bodem 
verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de 
uitvoerbaarheid van het plan. In het kader van een nieuw bestemmingsplan dient te worden 
aangetoond dat de bodem geschikt is (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste 
bestemming. Dit vloeit voort uit artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De bodemkwaliteit kan 
namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied.  
 
Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of 
geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in 
het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend 
met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. 

4.2.2  Bodemonderzoek 

In het kader van het bestemmingsplan wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Het volledige onderzoek 
wordt als bijlage in de toelichting opgenomen.  
[...] 
 
Conclusie 
[...] 
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4.3  Cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden 

4.3.1  Algemeen 

Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting bij elk ruimtelijk plan een 
beschrijving te worden gegeven van de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden van 
het plangebied. 

4.3.2  Cultuurhistorie 

De aanwezige agrarische bebouwing is niet aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument. Er zijn geen 
cultuurhistorisch waardevolle elementen in het plangebied aanwezig te zijn die speciale regeling in het 
bestemmingsplan behoeven. 
 
Conclusie 

[...] 

4.3.3  Archeologie 

Op grond van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) zijn de belangrijkste 
bevoegdheden aangaande de archeologie bij de gemeente neergelegd. De gemeenteraad is op grond 
van de Erfgoedwet verplicht bij de vaststelling van ruimtelijke plannen rekening te houden met de in de 
grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden. 
 
De gemeente Zeewolde heeft in verband met de verplichting tot het inzichtelijk maken van de 
archeologische waarden binnen de gemeente een archeologische waardenkaart en beleidsadvieskaart 
laten opstellen. 
[...] 
 
Archeologisch onderzoek 
In het kader van het bestemmingsplan wordt een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het 
bureauonderzoek wordt als bijlage in de toelichting opgenomen.  
[...] 
 
Conclusie 

[...]    

4.3.4  Aardkundige waarden  

In het kader van de milieueffecterapportage (m.e.r.) worden de effecten van de voorliggende plannen 
op de aanwezige aardkundige waarden beoordeeld. 
[...} 
 
Conclusie 

[...] 
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4.4  Waterparagraaf 

4.4.1  Algemeen 

Voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets is om waterbelangen 
evenwichtig mee te nemen in het planvormingsproces. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam 
watersysteem nagestreefd. De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, 
afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige 
aspecten. Bij de totstandkoming van het plan wordt overleg gepleegd met het Waterschap 
Zuiderzeeland. De resultaten daarvan worden in deze waterparagraaf opgenomen.  

4.4.2  Waterhuishoudkundige uitgangspunten 

In het kader van het voorliggende bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (m.e.r., zie paragraaf 
4.1) wordt uitgebreid gekeken naar de relevante wateraspecten: 
 Waterveiligheid 

1. primaire keringen 
2. regionale keringen 

 Voldoende water 
1. wateroverlast 
2. goed functionerend watersysteem 
3. anticiperen op watertekort 

 Schoon water 
1. goede structuurdiversiteit 
2. goede oppervlaktewaterkwaliteit 
3. goed omgaan met afvalwater. 

 
Waterveiligheid 

[...] 
 
Voldoende water 
[...] 
 
Schoon water 
[...] 
 
Vertaling in het bestemmingsplan 
[...] 

4.4.3  De Watertoets 

Met betrekking tot de voorliggende plannen wordt uitvoering overleg gevoerd met de waterbeheerder. 
De resultaten daarvan worden verwerkt in het bestemmingsplan. 

4.5  Natuurwaarden 

4.5.1  Algemeen 

Verschillende soorten planten, dieren worden beschermd in de Wet natuurbescherming. De Wet 
natuurbescherming voorziet in het wettelijk kader voor de bescherming van Natura 2000-gebieden, 
planten- en diersoorten en houtopstanden. In de Wet natuurbescherming zijn de provincies primair 
bevoegd gezag voor bescherming van soorten en natuurgebieden.  

4.5.2  Quickscan natuurwetgeving 
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In het kader van het bestemmingsplan wordt een Quickscan Natuurwetgeving uitgevoerd. De quickscan 
of vooronderzoek is geen soortgerichte inventarisatie, maar de eerste fase in het kader van de 
procedure van de Wet natuurbescherming (Wnb). De quickscan wordt als bijlage in de toelichting 
opgenomen.  
[...] 
 
Conclusie 
[...]    

4.6  Stikstofdepositie 

4.6.1  Algemeen 

In het kader van het plan is een onderzoek uitgevoerd naar de toename van de stikstofdepositie op nabij 
gelegen Natura 2000-gebieden in verband met de beoogde extra activiteiten op grond van dit 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV. 
Het doel van het stikstofdepositie-onderzoek is het beoordelen of de toekomstige activiteiten die 
mogelijk worden op basis van de planologische situatie mogelijk significante gevolgen heeft op 
kwalificerende natuurwaarden in nabij gelegen Natura 2000-gebieden én of het op basis van de 
stikstofdepositie noodzakelijk is een passende beoordeling op te stellen.  

4.6.2  Depositie-onderzoek 

In het kader van het bestemmingsplan wordt een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek wordt als 
bijlage in de toelichting opgenomen.  
 
Conclusie 
[...]    

4.7  Luchtkwaliteit 

4.7.1  Niet in betekenende mate 

Bij de besluitvorming in het kader van een ruimtelijk plan dient het bevoegd gezag de 
luchtkwaliteitsaspecten die samenhangen met het plan in acht te nemen. Dit betekent dat de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit die samenhangen met de nieuwe functies getoetst dienen te worden aan de 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. Ingevolge de 
systematiek van deze wet vormen de luchtkwaliteitseisen in ieder geval geen belemmering voor een 
ontwikkeling indien deze niet in betekenende mate (hierna NIBM) bijdraagt aan de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen.  
Dit is het geval indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:  
 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;  
 een project leidt - al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;  
 een project draagt “niet in betekenende mate” bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit, 

hetgeen inhoudt dat door het project de luchtkwaliteit met minder dan 3% verslechtert;  
 een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen 

een regionaal programma van maatregelen. 
 

De 3%-grens van een project dat 'niet in betekenende mate bijdraagt', is ook omgezet in een 
getalsmatige grens. Als deze getalsmatige grens (hieronder) niet wordt overschreden, wordt deze 3%-
grens gerespecteerd. 
 kantoorlocaties:  
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100.000 m² bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitingsweg, 200.000 m² bruto vloeroppervlak bij 2 
ontsluitingswegen (voorschrift 3A.1); 

 woningbouw:  
1.500 woningen netto bij 1 ontsluitingsweg, 3.000 woningen bij 2 ontsluitingswegen (voorschrift 
3A.2). 

4.7.2  Onderzoek luchtkwaliteit 

In het kader van het bestemmingsplan dient het aspect luchtkwaliteit vanwege de toename in 
bedrijvigheid en de verkeersaantrekkende werking in beeld te worden gebracht. Onderzocht moet 
worden of en in hoeverre de voorgenomen ontwikkeling in betekenende mate bedraagt aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
Conclusie 
[...]. 

4.7.3  Woon- en leefklimaat 

Vanuit een goede ruimtelijke onderbouwing moet ook worden aangetoond dat het verantwoord is om 
te bouwen in deze omgeving en dat (voor zover aanwezig) de toekomstige bewoners een goed woon- en 
leefklimaat wordt geboden. 
[...] 
 
Conclusie 
[...] 

4.8  Geluid 

4.8.1  Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) beoogt de burger te beschermen tegen te hoge geluidbelastingen. In deze 
wet zijn onder meer de normen voor geluid als gevolg van weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai 
vastgelegd.  

4.8.2  Wegverkeerslawaai 

De Wet geluidhinder omschrijft geluidszones (onder andere langs wegen). Artikel 76 en 76a van de Wet 
geluidhinder (Wgh) legt een koppeling met de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit betekent dat een 
ruimtelijke ontwikkeling met nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied, moet 
voldoen aan de voorwaarden uit de Wet geluidhinder.  
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn geluidgevoelige bestemmingen benoemd. Dit zijn (samengevat) 
woningen, scholen en diverse gezondheidszorggebouwen. Bedrijven zijn geen geluidgevoelige 
bestemming, bedrijfswoningen wel. 
 
In het kader van het voorliggende bestemmingsplan worden géén nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen mogelijk gemaakt. De bedrijven zijn geen geluidgevoelige bestemming en er worden 
geen nieuwe bedrijfswoningen mogelijk gemaakt. 
Er komen geen nieuwe wegen die leiden tot significante aanpassing van de infrastructuur en daarmee 
van de geluidssituatie. Met betrekking tot de routering van het vrachtverkeer van en naar de 
bedrijventerreinen wordt zo veel mogelijk ingezet op het gebruik van de hoofdwegen om 
geluidsoverlast te beperken/voorkomen. 
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Akoestisch onderzoek 

In het kader van het bestemmingsplan wordt gekeken naar de indirecte geluidhinder als gevolg van de 
verkeersaantrekkende werking van de uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld IV en de 
vestiging van het datacenter. Het onderzoek wordt als bijlage in de toelichting opgenomen.  
[...] 
 
Conclusie 
[...].   

4.8.3  Industrielawaai 

In het kader van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV is vooral het aspect met 
betrekking tot industrielawaai van toepassing.  
 
Het bestaande bedrijventerrein Horsterparc en Trekkersveld vormen een geluidgezoneerd 
industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. Op grond van het geldende bestemmingsplan 
Horsterparc en Trekkersveld 2011 en de beheersverordening Trekkersveld III worden bedrijven 
toegestaan die als een geluidzoneringsplichtige inrichting worden beschouwd. 
In 2006 is door de gemeenteraad van Zeewolde voor Trekkersveld en Horsterparc op basis van een 
paraplubestemmingsplan een nieuwe geluidzone vastgesteld. Bijgaande afbeelding geeft de ligging van 
de bestaande geluidszone weer. 

 
Afbeelding - ligging bestaande geluidszone industrielawaai (bron: bsp Horsterparc en Trekkersveld 2011) 
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De geluidszone is vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied 2016.  
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4.8.4  Uitbreiding Bedrijventerrein Trekkersveld IV 

Voor het bedrijventerrein Trekkersveld IV wordt in het kader van het voorliggende bestemmingsplan als 
recht bedrijven mogelijk gemaakt tot maximaal milieucategorie 3.2. Er worden op de uitbreiding van het 
bedrijventerrein Trekkersveld IV geluidzoneringsplichtige inrichting toegestaan. In de praktijk zal een 
geluidzoneringsplichtige inrichting zich echter niet kunnen vestigen, omdat dergelijke bedrijven in 
hogere milieucategorieën vallen.  

4.8.5  Vestiging datacenter 

Op grond van het bestemmingsplan worden op het terrein van het datacenter bij recht 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen toegestaan. 
[...] 

4.8.6  Akoestisch onderzoek 

In het kader van het bestemmingsplan wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het volledige 
onderzoek wordt als bijlage in de toelichting opgenomen. Op basis hiervan wordt ook de gewijzigde 
geluidzone bepaald. Voor het deel dat buiten het plangebied van dit bestemmingsplan valt wordt het 
bestemmingsplan Buitengebied 2016 herzien. Dit plan wordt dan tegelijk met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.  
[...].  
 
Conclusie 
[...].     

4.9  Externe veiligheid 

4.9.1  Algemeen 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware 
ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis van de criteria 
zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden bedrijven en 
activiteiten geselecteerd die een risico op zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij 
gaat het vooral om de grote chemische bedrijven, maar ook om kleinere bedrijven als lpg-tankstations 
en opslagen van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke stoffen, 
zoals buisleidingen, spoor-, auto-, en waterwegen, ook als potentiële gevarenbron aangemerkt. 
Het externe veiligheidsbeleid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers een minimum 
beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken zijn 
gemeenten en provincies verplicht om bij besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer en de 
Wet op de ruimtelijke ordening de invloed van een risicobron op zijn omgeving te beoordelen.  
Daartoe wordt binnen het werkveld van de externe veiligheid veelal het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico gehanteerd: 
 Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar 

onafgebroken onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf en transportas vastgelegd in contouren. Er geldt 
een contour waarbinnen deze kans 1x10-6 (één op de miljoen) bedraagt. 

 Het groepsrisico (GR) is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald 
gebied overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft 
hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Indien een ontwikkeling is gepland in de 
nabijheid van een risicobron geldt afhankelijk van de ontwikkeling een verantwoordingsplicht voor 
het toelaten van gevoelige functies. 
 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hierin zijn de 
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risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk 
vastgelegd. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen (water, spoor, weg) 
Voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe 
veiligheid transportroutes (Bevt), met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet en de bijbehorende regeling 
Basisnet. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
Voor de beoordeling van de risico's van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen geldt het 
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Naast de toetsing aan het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico is hierin vastgelegd dat aan weerszijden van een buisleiding een bebouwingsvrije afstand 
moet worden aangehouden voor beheer en onderhoud aan de buisleidingen. 

4.9.2  Ongevallen gevaarlijke stoffen 

Op basis van de risicokaart moet worden nagegaan welke risicobronnen zich binnen en nabij het 
plangebied bevinden. 

4.9.3  Hoogspanningslijnen 

[...] 

4.9.4  Zendmasten 

[...] 

4.9.5  Windmolenpark 

[...] 

4.9.6  Verantwoording groepsrisico 

[...]    

4.10  Mobiliteit 

4.10.1  Ontsluiting 

In het kader van het bestemmingsplan zal worden nagegaan wat de verkeerskundige consequenties 
(verkeersdruk en verkeersveiligheid) zijn als gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein 
Trekkersveld IV en de vestiging van het datacenter. Daarbij wordt rekening gekeken naar de capaciteit 
van de bestaande wegen en de gevolgen van de aanleg van de nieuwe wegen en aansluitingen. 
[...] 
 
Mobiliteitsscan 
In het kader van het bestemmingsplan wordt een mobiliteitsscan uitgevoerd. Het rapport wordt als 
bijlage in de toelichting opgenomen.  
[...] 
 
Conclusie 

[...]  
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4.10.2  Parkeren 

Bij nieuwe ontwikkelingen dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. De toetsing van 
de gemeentelijke parkeernormen zijn planologisch geborgd in het Bestemmingsplan Parapluherziening 
Parkeren dat op 12 december 2013 is vastgesteld. Voor wat betreft de gemeentelijke parkeernormen 
wordt verwezen naar de richtcijfers, zoals die zijn opgenomen in de nu geldende CROW-uitgave. 
 
Uitgangspunt is dat bij het realiseren van voldoende parkeergelegenheid er geen bestaande tekorten 
hoeven te worden opgelost. De te realiseren parkeergelegenheid moet voldoende zijn voor een nieuw 
bouwwerk waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht. Daarbij wordt het parkeren 
zoveel mogelijk op eigen terrein gerealiseerd. 
 
In de planregels van het voorliggend bestemmingsplan is het gebruik van gronden en bouwwerken 
strijdig met de parkeernormen overeenkomstig de gemeentelijke Notitie toepassing parkeernormen (zie 
bijlage bij de regels) als verboden gebruik aangemerkt. 
[...] 

4.11  Bedrijven en milieuzonering 

4.11.1  Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel om een goede kwaliteit van het 
leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder 
milieuzonering verstaat men het aanhouden van voldoende afstand tussen milieubelastende bedrijven 
of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De onderlinge 
afstand moet groter worden naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 
 
In de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) is een bedrijvenlijst opgenomen waarop alle type 
bedrijven vermeld staan die voor kunnen komen op bedrijventerreinen. Aan de verschillende type 
bedrijven is een milieucategorie gekoppeld. Een milieucategorie geeft aan welke milieuhinder een 
bedrijf veroorzaakt en tot hoever deze milieuhinder reikt. Het betreft hier de hinder van de 
milieuaspecten 'geluid', 'stof', 'geur', en/of 'externe veiligheid'. De milieubelasting is voor die aspecten 
vertaald in richtlijnen voor aan te houden afstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies. Het milieuaspect met de grootste afstand is maatgevend en bepaalt in welke milieucategorie 
een bedrijfstype wordt ingedeeld. 
De VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend 
is welke activiteiten concreet worden of zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan 
van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. 
 
Er wordt bij het toepassen van de afstanden een onderscheid gemaakt tussen afstanden met betrekking 
tot een 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied': 
Milieucategorie Richtafstand t.o.v. 

rustig woongebied  

c.q. buitengebied 

Richtafstand t.o.v. 

gemengd gebied  

Categorie 1 10 meter 0 meter 
Categorie 2 30 meter 10 meter 
Categorie 3.1  50 meter 30 meter 
Categorie 3.2 100 meter 50 meter 
Categorie 4.1 200 meter 100 meter 
Categorie 4.2 300 meter  200 meter 
Categorie 5.1 500 meter 300 meter  
Categorie 5.2 700 meter 500 meter 
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Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. Om een goede milieuzonering op te stellen is een analyse en beschrijving van de 
omgeving nodig. De richtafstanden gelden standaard ten opzichte van het omgevingstype rustige 
woonwijk. 
 Rustige woonwijk 

Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van de functiescheiding: afgezien van 
wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies voor; langs de randen is weinig 
verstoring door verkeer. Vergelijkbaar met de rustige woonwijk zijn rustig buitengebied, stiltegebied 
en natuurgebied. Daarvoor gelden dan ook dezelfde richtafstanden. 

 Gemengd gebied 
Naast het omgevingstype rustige woonwijk kent de VNG-uitgave ook het omgevingstype gemengd 
gebied. Wanneer sprake is van omgevingstype gemengd gebied kunnen de richtafstanden tussen 
milieubelastende en milieugevoelige functies, voor met name het aspect geluid, met één 
afstandsstap verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Het 
aspect geluid is veelal het maatgevende aspect. Een gemengd gebied is een gebied met een variatie 
aan functies en/of een gebied dat is gesitueerd aan de drukke weg. Gezien de aanwezige functies of 
de ligging nabij drukke wegen kent het gemengd gebied al een hogere milieubelasting. Dat 
rechtvaardigt het verlagen van de richtafstanden met één stap. 
Binnen een gemengd gebied kunnen ook (hiervoor aangewezen) gebieden met functiemenging zijn, 
waar milieubelastende en milieugevoelige functies op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. Bij 
gebieden met functiemenging kan gedacht worden aan stads- en wijkcentra, 
horecaconcentratiegebieden en woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid. 
Het kan gaan om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar bewust 
functiemenging wordt nagestreefd, bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen. 
Voor gebieden met functiemenging wordt een aparte afweging gemaakt ten aanzien van de aan te 
houden afstand en de te nemen maatregelen in relatie tot het gewenste woon- en leefklimaat. Voor 
de toelaatbaarheid van activiteiten binnen gebieden met functiemenging gelden randvoorwaarden. 
 

Milieuzones algemeen 

Op basis van de hiervoor genoemde milieucategorieën kunnen bedrijventerreinen in het 
bestemmingsplan worden opgedeeld in milieuzones. Daarbij wordt gekeken naar de afstand tot aan de 
omliggende gevoelige bestemmingen (burgerwoningen en maatschappelijke functies). Met het opdelen 
van bedrijventerreinen in verschillende milieuzones wordt geregeld dat gevoelige bestemmingen zo min 
mogelijk overlast ondervinden van de aanwezige bedrijvigheid. 
Deze zogenaamde 'inwaartse milieuzonering' hanteert het principe dat in de zone die het dichtst bij de 
gevoelige bestemmingen ligt maximaal bedrijven toegelaten worden uit de lichtste milieucategorie. 
Achter deze zone komt een zone te liggen waar bedrijven uit een hogere milieucategorie toelaatbaar 
zijn. Naarmate de afstand tot de omliggende gevoelige bestemmingen groter wordt, kunnen telkens 
bedrijven uit een hogere milieucategorie worden toegestaan. Bij de inwaartse zonering worden de 
eerdergenoemde richtafstanden aangehouden. 
 
Als bestaande bedrijven in een hogere milieucategorie vallen dan wat de inwaartse zonering mogelijk 
maakt, dan wordt dit bedrijf planologisch ingepast door ter plaatse van die gronden een aanduiding op 
te nemen voor specifiek die bedrijfscategorie, mits aannemelijk is dat door dit bedrijf geen 
onaanvaardbare milieusituatie is ontstaan. 
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4.11.2  Uitbreiding Bedrijventerrein Trekkersveld IV 

Op basis van de hiervoor beschreven werkwijze wordt voor de uitbreiding van het bedrijventerrein 
Trekkersveld IV uitgegaan van bedrijven tot en met milieucategorie 3.2. Op basis van de interne 
milieuzoneringssystematiek is op (delen van) het uitgebreide bedrijventerrein in theorie bedrijvigheid in 
zwaardere milieucategorieën mogelijk. Dit is vanwege de beoogde lokaal verzorgende aard van het 
bedrijventerrein niet wenselijk.  
Gemeente Zeewolde wil op bedrijventerrein Trekkersveld IV als recht geen ruimte bieden aan 
zwaardere bedrijvigheid.  
[...] 

4.11.3  Vestiging datacenter 

Op basis van de hiervoor beschreven werkwijze wordt voor het datacenter uitgegaan van inrichtingen 
tot en met milieucategorie 2. 
 [...]     

4.12  Windmolens 

Aan de overzijde van de Hoge Vaart, buiten het plangebied, worden in het kader van Windpark 
Zeewolde nieuwe windmolens geplaatst. Hierover heeft al besluitvorming plaatsgevonden.  
 
In het kader van het voorliggende bestemmingsplan moet worden aangetoond dat een datacenter niet 
deze ontwikkeling in de weg staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de contouren rondom de windmolens 
voor externe veiligheid die wel het plangebied doorkruizen, of windvang? 
In het plangebied staan nu ook nog 4 solitaire windmolens. Deze worden in het kader van het windpark 
gesaneerd, maar daar hebben de windmoleneigenaren tot medio 2026 de tijd voor.  

4.13  Kabels en leidingen 

Planologische relevante leidingen zijn leidingen die bescherming in het bestemmingsplan behoeven. In 
of in de directe omgeving van het plangebied zijn uitgezonderd de in paragraaf 4.9 benoemde 
hoogspannings- en gasleiding geen kabels of leidingen aanwezig die van invloed zijn op de gewenste 
ontwikkeling.   

4.14  Klimaat en energie 

De gemeente Zeewolde kent doelen en ambities inzake de Energietransitie en Duurzaamheid. Deze zijn 
verwoord in de Energievisie, het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022, de Duurzaamheidsvisie en 
het Uitvoeringsplan Duurzaamheid.  
 
Wat betreft energie en energietransitie wil de gemeente in 2030 200% energie besparen ten opzichte 
van 2015 en wil dat bereiken door in te zetten op energiebesparingen, windenergie en zonne-energie op 
daken en land.  
Wat betreft duurzaamheid wil de gemeente waarde toevoegen aan mens, leefomgeving en economie 
door samen met maatschappelijke partijen in te zetten op sociale cohesie, lokale kringlopen, 
natuurbeleving en duurzaamheidseducatie.  
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Hoofdstuk 5  Wijze van bestemmen 

5.1  Algemene juridische opzet 

In dit hoofdstuk worden, voor zover dit nodig en wenselijk wordt geacht, de van het bestemmingsplan 
deel uitmakende regels van een nadere toelichting voorzien. De regels behorende bij dit 
bestemmingsplan geven inhoud aan de aangegeven bestemming. Ze geven aan waarvoor de gronden en 
opstallen gebruikt mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag worden.  
De regels van dit bestemmingsplan zijn ingedeeld in vier hoofdstukken, conform de systematiek in de 
SVBP2012, versie 1.3.1 (Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2012), te weten: 
Inleidende regels 
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In artikel 1 zijn de begrippen omschreven die worden gehanteerd in 
het plan en die een eenduidige omschrijving behoeven. In artikel 2 is bepaald hoe de diverse maten, als 
bouwhoogte, goothoogte, inhoud en oppervlakte van bouwwerken worden gemeten. 
 
4. Bestemmingsregels  

In dit hoofdstuk worden regels gegeven voor de binnen het plangebied toegestane functies. Per 
bestemming zijn de doeleinden c.q. de toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven. In 
beginsel is iedere vorm van bebouwing, die past binnen de desbetreffende bestemming tot een 
bepaalde omvang rechtstreeks (dus zonder eventuele afwijkingsvergunningen of wijzigingen) 
toegestaan.  
Indien wordt voldaan aan de voorgeschreven maatvoering (bebouwingspercentage, bouwhoogte en 
dergelijke) en wordt gebouwd op de aangegeven plaats, kan hiervoor in de regel zonder meer 
omgevingsvergunning worden verleend. 
In het geval van bijbehorende bouwwerken (voorheen: aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen) kan in bepaalde gevallen zonder omgevingsvergunning worden gebouwd (zie artikel 
2 en 3, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht). 
 

5. Algemene regels  
Hier zijn onder andere bepalingen ten aanzien van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken 
opgenomen. 
 

6. Overgangs- en slotregels  
Dit hoofdstuk bevat de overgangsregels en de slotregel.  
Het overgangsrecht dient om bouwwerken en gebruiksvormen, die in het verleden legaal zijn 
gerealiseerd maar nu afwijken van het nieuwe plan, (voorlopig) gehandhaafd respectievelijk 
voortgezet mogen worden. Zolang voldaan wordt aan de overgangsregels, worden deze 
bouwwerken en gebruiksvormen gedoogd. 
In de slotregel is bepaald wat de officiële naam van het plan is. 
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5.2  Bestemmingsregels 

De verbeelding van het bestemmingsplan met bijbehorende legenda is opgenomen in de volgende 
afbeelding. 
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Afbeelding - uitsnede verbeelding (met legenda) 

5.2.1  Agrarisch 

De gronden aan de overzijde van de Hoge Vaart die vallen binnen het zoekgebied voor de aansluiting 
van het datacenter op de hoogspanningsverbinding zijn gelegen in het plangebied van het 
bestemmingsplan Buitengebied 2016. De ter plaatse geldende agrarische bestemming is overgenomen 
in voorliggend plan. Het gaat hierbij vooral om onbebouwde agrarische gronden.  
Ten behoeve van de beoogde aansluiting op de hoogspanningsverbinding is op de verbeelding  een 
zoekgebied opgenomen. In het ontwerp van het bestemmingsplan zal meer duidelijkheid zijn over de 
aansluiting en kan dit deel van het plangebied worden verkleind.  

5.2.2  Bedrijventerrein 

 
Toegestaan gebruik 

De gronden met de globale bestemming Bedrijventerrein zijn bestemd voor bedrijven in de 
milieucategorieën 1, 2, 3.1 en 3.2, zoals opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten. Deze 
bedrijvenlijst is als bijlage 1 opgenomen in de planregels. De gronden zijn ook bestemd voor een 
warmtekrachtcentrale en voor kleinschalige duurzame energiewinning en nutsvoorzieningen.  
Het bedrijventerrein gaat in aansluiting op het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III en het 
datacenter deel uit maken van het gezoneerde industrieterrein. De gronden zijn daarom voorzien van de 
gebiedsaanduiding 'overige zone - gezoneerd industrieterrein'. 
 
Om de interne ontsluiting van het bedrijventerrein mogelijk te maken zijn de gronden ook bestemd voor 
wegen, straten en paden en parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn ook groenvoorzieningen en water 
toegestaan. Tot slot zijn parkeervoorzieningen mogelijk, zowel op eigen terrein als in het openbare 
gebied. 
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Ondergeschikte kantoren zijn in de planregels toegestaan mits deze ten dienste staan van de aanwezige 
bedrijven. Detailhandel is niet toegestaan; productiegebonden detailhandel is onder voorwaarden enkel 
met afwijking mogelijk. 
Risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven zijn niet toegestaan. Hetzelfde geldt ook voor 
bedrijfsverzamelgebouwen, horeca, sport- en maatschappelijke voorzieningen.  
 
Bouwregels 

Bedrijfsgebouwen en overkappingen zijn binnen de globale bestemming overal toegestaan. In de 
planregels is de oppervlakte gemaximeerd tot 70% per bouwperceel. De maximale bouwhoogte is 15 
meter en sluit aan op de toegestane bouwhoogte op bedrijventerrein Trekkersveld III. De afstand van de 
bedrijfsgebouwen tot de perceelsgrenzen dient groter te zijn dan 3 meter.  
Als geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de 
milieusituatie, de brandveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken mogen bedrijfsgebouwen en overkappingen tot op de achterste en zijdelingse 
perceelgrens wordt gebouwd. 
 
Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat erf- en terreinafscheidingen (hekwerken en 
schuttingen) niet hoger mogen zijn dan 2 meter. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde (zoals vlaggenmasten, kranen liften, silo's e.d.) wordt eveneens gemaximeerd.  
 
Afwijking van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen op het bedrijventerrein bedrijven toestaan die niet in de 
bedrijvenlijst worden genoemd, mits deze naar aard en invloed op de omgeving (milieubelasting) gelijk 
te stellen zijn aan de bedrijven die wel in de lijst worden genoemd onder de milieucategorieën 1 t/m 
3.2. Hetzelfde geldt ook voor bedrijven die in de bedrijvenlijst worden genoemd in een hogere 
milieucategorie, maar die in een individueel geval een lagere milieubelasting blijken te hebben. 

5.2.3  Bedrijventerrein - Datacenter 

Ten behoeve van de geplande datacenter wordt in het bestemmingsplan voorzien in de specifieke, maar 
zeer globale bestemming 'Bedrijventerrein - Datacenter'. De gronden zijn uitsluitend bestemd voor de 
realisatie van de campus met datacenter met de bijbehorende voorzieningen, zoals een 150 kV 
onderstation. Ter plaatse worden geluidszoneringsplichtige inrichtingen mogelijk gemaakt, daarom zijn 
de gronden voorzien van de gebiedsaanduiding 'overige zone - gezoneerd industrieterrein'. 
 
Om de interne ontsluiting van het datacenter mogelijk te maken zijn de gronden ook hier bestemd voor 
wegen, straten en paden en parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn ook groenvoorzieningen en water 
toegestaan. Tot slot zijn parkeervoorzieningen mogelijk. 
De centrale aansluiting van het datacenter op de provinciale weg is op de verbeelding aangeduid als een 
zoekgebied. Dit zoekgebied is weergegeven in de volgende afbeelding. 
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Afbeelding - zoekgebied t.b.v. ontsluiting 

 
Bouwregels 
De bestemming sluit wat betreft de bouwregels verder aan op de hierboven omschreven bestemming 
'Bedrijventerrein' (zie paragraaf 5.2.2'.  
 
Afwijking van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Bedrijventerrein - Datacenter' (deels) wijzigen in 
de bestemming 'Bedrijventerrein'. Voorwaarde is dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
het bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de milieusituatie, de brandveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.   

5.2.4  Verkeer 

De Baardmeesweg is bestemd als 'Verkeer'. De Baardmeesweg zal in de nieuwe situatie dienst gaan 
doen als doorgaande fietsroute en voor een deel als ontsluitingsweg van het datacenter voor 
toelevering- en onderhoudverkeer.  
Het deel van de Gooiseweg N305 dat is voorzien van een zoekzone voor de warmteleiding is ook 
opgenomen in het plangebied. Hier geldt ook een bestemming 'Verkeer', deze is overgenomen uit het 
geldende bestemmingsplan. Behalve de aansluiting op de N305 is niet voorzien in een wijziging van de 
weg.  
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5.2.5  Water 

De in het plangebied voorkomende hoofdwaterlopen zijn onder de bestemming 'Water' gebracht. De 
bestemming ziet toe op de wateraanvoer en -afvoer, de waterberging, het behoud van natuurlijke en 
landschappelijke waarden, het scheepvaartverkeer en de recreatievaart. Dagrecreatief medegebruik van 
het water en de oevers is toegestaan. Er mag binnen deze bestemming niet worden gebouwd.  
 
De bestemming 'Water' ligt op de Hoge Vaart ten noordwesten van het nieuwe bedrijventerrein en op 
de Baardmeesvaart, de vaarweg tussen Trekkersveld III en het Trekkersveld IV. Binnen deze bestemming 
zijn bruggen overal als recht mogelijk, met een minimale doorvaarhoogte. 

5.3  Dubbelbestemmingen 

5.3.1  Leiding - Gas 

De dubbelbestemming 'Leiding - Gas' heeft betrekking op de in het plangebied voorkomende 
hoofdgastransportleidingen. De regeling voorziet in de aanwezigheid van deze functie en in de 
bescherming ervan door middel van een veiligheidszone op de kaart. Binnen de op de verbeelding 
aangegeven strook mogen geen gebouwen en bouwwerken worden gebouwd, anders dan ten behoeve 
van de leidingen. Voor werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor de leidingen, is een 
omgevingsvergunningenstelsel opgenomen. Dit voorkomt dat er werkzaamheden plaatsvinden, die 
schade kunnen veroorzaken aan de gasleiding. 

5.3.2  Leiding - Hoogspanningsverbinding 

De hoogspanningsverbinding die door het plangebied loopt, heeft de dubbelbestemming 'Leiding - 
Hoogspanningsverbinding'. In deze strook geldt dat binnen de op de verbeelding aangegeven strook 
geen gebouwen en bouwwerken mogen worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de 
hoogspanningsverbinding.  

5.3.3  Waarde - Archeologie 3 t/m 5 

Deze dubbelbestemmingen zijn een op een overgenomen uit het geldende bestemmingsplan 
Buitengebied, aangevuld met de bepalingen uit het Reparatie Buitengebied 2016. 
 
Binnen deze dubbelbestemmingen is geregeld dat bij ingrepen vanaf de genoemde oppervlakte en 
diepte een omgevingsvergunning vereist is. Dit bestemmingsplan maakt ontwikkelingen mogelijk die 
groter zijn dan de genoemde oppervlaktes. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
dergelijke ontwikkelingen wordt getoetst of archeologisch onderzoek nodig is. 
Wanneer tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden archeologische sporen en/of vondsten worden 
aangetroffen geldt een meldingsplicht op grond van de Erfgoedwet. Dit houdt in dat de aanwezigheid 
van bodemvondsten die ouder zijn dan 50 jaar bij de gemeente Zeewolde gemeld moeten worden. 
 
Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de campus met datacenter wordt archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Mocht blijken dat er geen archeologische waarden zijn in het gebied, dan kunnen 
deze dubbelbestemmingen worden verwijderd in het ontwerpbestemmingsplan. De onderzoeken 
worden te zijner tijd in dit bestemmingsplan verwerkt.  

5.3.4  Waterstaat - Waterkering 

Voor het in stand houden, het beheer, het onderhoud en de verbetering van de waterkering is de 
dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' opgenomen. Voor zover de Knardijk binnen het 
plangebied ligt hebben deze gronden opnieuw deze dubbelbestemming gekregen. 

5.4  Overige regeling 
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5.4.1  Gezoneerd bedrijventerrein 

Het bedrijventerrein wordt een gezoneerd industrieterrein en is daarom voorzien van de aanduiding 
'overige zone - gezoneerd industrieterrein'. De begrenzing hiervan is weergegeven in de volgende 
afbeelding. 

 
Afbeelding - situering gezoneerd industrieterrein 

5.4.2  Zoekgebieden 

overige zone - zoekgebied in- en uitlaat koelwater 
Voor de in- en uitlaat van koelwater dat nodig is voor het datacenter is ook een zoekzone bepaald. Er 
wordt nog onderzocht waar deze precies wordt gerealiseerd. De zoekzone is weergegeven op de 
volgende afbeelding. In het ontwerpbestemmingsplan wordt de locatie beter begrensd.  
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Afbeelding - zoekgebied t.b.v. in- en uitlaat koelwater 

 
overige zone - zoekgebied leiding hoogspanningsverbinding 

Ten behoeve van de aansluiting van het datacenter op de hoogspanningsverbinding is op de verbeelding 
een ruim zoekgebied opgenomen. In het ontwerpbestemmingsplan wordt de locatie beter begrensd.  
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Afbeelding - zoekgebied t.b.v. aansluiting op hoogspanningsverbinding 

 
overige zone - zoekgebied leiding restwarme 
Om goed gebruik te kunnen maken van de restwarmte van het datacenter wordt op het 
bedrijventerrein een warmtekrachtcentrale gebouwd. Vanaf het datacenter naar de centrale wordt een 
warmteleiding aangelegd. Er zijn twee locaties en varianten in beeld. Hiervoor is in het 
bestemmingsplan een zoekgebied opgenomen. De twee varianten zijn weergegeven op de volgende 
afbeelding. In het ontwerpbestemmingsplan wordt één variant vastgelegd.  
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Afbeelding - zoekgebied t.b.v. warmteleiding 

5.4.3  Parkeernormen 

Er moet sprake zijn van voldoende parkeergelegenheid. Op dit moment wordt 'voldoende 
parkeergelegenheid' bepaald door de normen uit de CROW-uitgave 2012 'Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie'. Omdat deze normen in de planperiode mogelijk kunnen wijzigen is opgenomen dat 
'indien voornoemde uitgave gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden 
met die wijziging'. Hiermee wordt voorkomen dat de in 2012 vastgelegde normen blijven gelden als er 
bijvoorbeeld in 2022 nieuwe beleidsregels en normen worden vastgesteld. 
 
Van de verplichting om voldoende parkeergelegenheid te realiseren kan worden afgeweken via een 
binnenplanse afwijking. Daar waar parkeergelegenheid en parkeerbehoefte niet op elkaar aansluiten 
kan dit zinvol zijn. Door af te wijken kan een functie met een parkeerbehoefte toch worden toegelaten 
zonder dat er op eigen terrein of in de omgeving voldoende parkeerplaatsen zijn.  

5.4.4  Vrijwaringszone - dijk 1 / vrijwaringszone - dijk 2 

De Knarrendijk is in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2016 bestemd als een primaire 
waterkering. Ten behoeve van de bescherming van de functie van de dijk als waterkering zijn de 
gronden hieromheen mede bestemd voor 'vrijwaringszone - dijk': 
 de binnen- en tussenbeschermingszone zijn aangeduid als 'vrijwaringszone - dijk 1';  
 de buitenbeschermingszone 'vrijwaringszone - dijk 2'.  
 
De vrijwaringszones dienen in principe onbebouwd te blijven. Ter plaatse van de binnen- en 
tussenbeschermingszone (vrijwaringszone - dijk 1) mogen nieuwe gebouwen, overkappingen en overige 
bouwwerken alleen gerealiseerd worden nadat advies is ingewonnen bij het waterschap Zuiderzeeland. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad verplicht bij 
de vaststelling van een ruimtelijk plan een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In het bestemmingsplan 
'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' wordt in bouwplannen als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening voorzien. 
 
In afwijking van het bepaalde in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening bepaalt lid 2 van dit artikel 
dat de gemeenteraad kan besluiten bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan 
vast te stellen indien: 
 het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd (bijvoorbeeld via 

gronduitgifte, een anterieure overeenkomst over grondexploitatie); 
 het niet noodzakelijk is een tijdvak voor de exploitatie, dan wel een fasering in de uitvoering van 

werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen vast te stellen; 
 het stellen van eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het 
exploitatiegebied, dan wel het stellen van regels omtrent het uitvoeren van die werkzaamheden, 
dan wel een uitwerking van de regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid niet nodig is.  

 
Voor het deel van het plangebied met de 35 hectare aan bedrijventerrein vindt kostenverhaal plaats via 
gronduitgifte. Met de initiatiefnemer van het datacenter wordt een anterieure overeenkomst gesloten. 
Dit betekent dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is en dat geen exploitatieplan nodig is.  

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1  Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro 

Bij bestemmingsplannen is het voeren van vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke 
ordening verplicht. Op basis van het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met 
de relevante overlegpartners. De overlegreacties worden verwerkt in een Reactienota Overleg en 
Inspraak. Beoordeeld wordt of de overlegreacties aanleiding geven tot het wijzigen van het 
bestemmingsplan.  

6.2.2  Inspraak 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV wordt zes weken ter inzage 
gelegd. Een ieder wordt binnen deze periode in de gelegenheid gesteld om hun inspraakreactie in te 
dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde. Ontvankelijke zienswijzen 
worden verwerkt in een Reactienota Overleg en Inspraak. Beoordeeld wordt of de inspraakreacties 
aanleiding geven tot het wijzigen van het bestemmingsplan.  
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Tegelijk met het voorontwerpbestemmingsplan wordt ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter 
inzage gelegd. In deze periode wordt ook advies gevraagd van de Commisse m.e.r. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Stedenbouwkundig concept 
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Bijlage 2  Inrichtingstekening Campus met datacenter 
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Bijlage 3  Notitie Reikwijdte en Detailniveau Trekkersveld IV 
Zeewolde 
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Bijlage 4  Laddertoets Trekkersveld IV 
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Bijlage 5  Laddertoets Datacenter Zeewolde 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' met identificatienummer 
NL.IMRO.0050.BPTveldIV-VO01 van de gemeente Zeewolde; 

1.2  bestemmingsplan: 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen; 

1.3  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.4  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  agrarisch grondgebruik: 

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die bedrijfsmatig in gebruik zijn, daaronder ook begrepen 
de teelt van vruchtbomen tot een periode van maximaal 3 jaar en onderstammen met jaarlijks 
terugkerende opgaande teelt;  

1.6  bassin: 

een voorziening voor de opslag van mest of (percolaat)water ten behoeve van agrarische 
bedrijfsactiviteiten;  

1.7  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.8  bedrijf: 

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 
verhandelen van goederen, waarbij de activiteiten in mate en omvang als bedrijfsmatig kunnen worden 
gekwalificeerd. Hieronder wordt tevens begrepen een nutsvoorziening; 

1.9  bedrijfsgebouw: 

gebouw bestemd voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten;  

1.10  bedrijfsvloeroppervlakte: 

de totale oppervlakte van de voor bedrijfsuitoefening benodigde bedrijfsruimte, inclusief de 
winkelvloeroppervlakte, opslag- en administratieruimten en dergelijke; 
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1.11  bedrijfswoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) 
een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of terrein noodzakelijk is; 

1.12  beperkt kwetsbaar object: 

beperkt kwetsbaar object zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 

1.13  bestaand: 

bestaand ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan; 

1.14  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.15  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.16  boomteelt: 

de teelt van boomkwekerijgewassen, zoals laanbomen, klimplanten, rozen en buitenrozen, coniferen, 
sierheesters, kerstbomen, heidesoorten, bos en haagplantsoen. Hieronder niet begrepen de teelt van 
vruchtbomen tot een periode van maximaal 3 jaar en onderstammen met jaarlijks terugkerende 
opgaande teelt; 

1.17  bosbouw: 

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling 
van bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) natuur, houtproductie, 
landschap, milieu en recreatie;  

1.18  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats; 

1.19  bouwgrens: 

grens van een bouwvlak; 

1.20  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten; 

1.21  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

1.22  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. 

1.23  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal welke die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 
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1.24  bruto vloer oppervlakte (BVO): 

de totale oppervlakte van gebouwen ten dienste van de bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van daartoe 
behorende opslag- en overige dienstruimten; 

1.25  cultuurhistorische waarden: 

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan 
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft 
gemaakt; 

1.26  datacenter: 

een bedrijf gericht op het digitaal opslaan en verwerken van informatie; 

1.27  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of 
(af-)leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.28  druiplijn: 

onderste horizontale lijn van een dakvlak dat geen goot heeft; 

1.29  erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woonhuis of een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;  

1.30  erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woonhuis of een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;  

1.31  erfbeplanting: 

opgaande beplanting, zijnde bomen en struiken, die een scherm vormt op of binnen de grens van een 
bouwperceel waarop bebouwing voorkomt of die verspreid over een dergelijk bouwperceel voorkomt, 
en welke beplanting mede bepalend is voor de inpassing van de betreffende bebouwing in het 
landschap; 

1.32  extensief dagrecreatief medegebruik: 

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de 
bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, 
kanoën, vissen, picknicken, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik, niet zijnde een 
gebruik met paramotoren; 

1.33  fruitteelt: 

de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen; 

1.34  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt; 

1.35  geluidsbelasting: 

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg; 
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1.36  geluidsgevoelige objecten: 

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 

1.37  geluidszoneringsplichtige inrichting: 

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

1.38  hogere grenswaarde: 

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan 
worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 

1.39  internetwinkel: 

een specifieke vorm van detailhandel, waarbij: 
a. de transactie via internet tot stand komt; 
b. ter plaatse alleen opslag en distributie plaatsvindt; 
c. afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt; 

1.40  kantoor: 

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, 
organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - zonder een 
(publieksgerichte) baliefunctie; 

1.41  kleinschalige duurzame energieopwekking: 

winning op bouwpercelen van energie uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, waarbij weinig tot 
geen schadelijke milieueffecten optreden bij winning en omzetting en waarvan de bronnen in 
onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water, biomassa, aard- en 
omgevingswarmte;  

1.42  kwetsbaar object: 

kwetsbaar object zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 

1.43  landschappelijke waarden: 

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied;  

1.44  natuurlijke waarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied; 

1.45  normaal agrarisch gebruik: 

het gebruik, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goede grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering en grondgebonden agrarisch gebruik van de gronden; 

1.46  normaal onderhoud: 

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik 
van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren; 

1.47  nutsvoorziening: 

een gebouwde voorziening voor het algemeen nut; 
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1.48  onderstation: 

een nutsorziening in de vorm van een elektrische installatie in het hoogspanningsnet, welke verbinding 
maakt tussen twee of meer hoogspanningsnetten of een aansluitingspunt vormt op het 
hoogspanningsnet; 

1.49  opgaande meerjarige teelt: 

de meerjarige teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken, het kweken van fruit aan 
houtige gewassen en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van meerjarige 
gewassen. Hieronder wordt niet begrepen de teelt van vruchtbomen tot een periode van maximaal 3 
jaar en onderstammen met jaarlijks terugkerende opgaande teelt; 

1.50  overkapping: 

een bouwwerk met een dak met maximaal twee wanden, al dan niet tot de constructie zelf behorend; 

1.51  peil: 

a. indien op het land wordt gebouwd: 
1. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de voet van het bouwwerk direct aan de weg 

grenst: het door of namens Burgemeester en wethouders vastgestelde peil; 
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de voet van het bouwwerk niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die voet van het bouwwerk bij voltooiing van 
de bouw. 

3. indien op of over het water wordt gebouwd: het door of namens Burgemeester en wethouders 
vastgestelde peil; 

1.52  productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 

1.53  risicovolle inrichting: 

een inrichting, bij welke volgens het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, 
richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 

1.54  screen: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde om bouwwerken aan het zicht te onttrekken; 

1.55  seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch /pornografische 
aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede 
een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub al dan 
niet in combinatie met elkaar; 

1.56  silo: 

een ander bouwwerk ten behoeve van agrarische opslagdoeleinden; 

1.57  staat van bedrijfsactiviteiten: 

een lijst waarin bedrijven zijn gecategoriseerd op bedrijfstype en milieubelasting, waarnaar in de regels 
wordt verwezen en die daarom deel uit maakt van deze regels; 
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1.58  verkoopvloeroppervlakte: 

de voor het publiek toegankelijke verkoopruimte ten behoeve van (productiegebonden) detailhandel, 
inclusief zichtbare ruimte achter toonbanken en kassa's; 

1.59  voorgevel: 

de naar de openbare ruimte (weg, voet-/fietspad) toegekeerde gevel(s) van een gebouw of, indien een 
perceel met meerdere zijden aan de openbare ruimte grenst, de als zodanig door Burgemeester en 
Wethouders aan te wijzen gevel(s); 

1.60   voorkeursgrenswaarde: 

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of 
het Besluit geluidhinder; 

1.61  vuurwerkbedrijf: 

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de vervaardiging of assemblage of de handel in vuurwerk, niet 
bedoeld periodieke verkoop in consumentenvuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor 
benodigde stoffen; 

1.62  warmtecentrale: 

installatie voor centrale warmtevoorziening; 

1.63  windturbine: 

een bouwwerk ten behoeve van de opwekking van windenergie; 

1.64  woning: 

een gebouw dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van één huishouden; 

1.65  zakelijke dienstverlening: 

het verlenen van diensten in een kantoorachtige omgeving op administratief, financieel en juridisch 
gebied, alsmede op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, de verhuur en handel in 
onroerend goed, architecten-, onderzoeks-, marketing-, uitzend- en beveiligingsbureaus en daarmee 
naar de aard vergelijkbare vormen van dienstverlening, waarbij het publiek niet of slechts in 
ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling 

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. 

2.3  de inhoud van een bouwwerk 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 

 
Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het agrarisch grondgebruik, niet zijnde permanente bollenteelt of houtteelt, bosbouw, fruitteelt, 

boomteelt of overige opgaande meerjarige teeltvormen; 
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden, waaronder begrepen het beeld van agrarische bebouwing binnen de 
randbeplanting; 

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschapselementen, die als oriëntatie- en 
herkenningspunten aanwezig zijn; 

 
met daaraan ondergeschikt: 
d. kleinschalige duurzame energieopwekking; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. extensief dagrecreatief medegebruik; 
g. bestaande ontsluitingswegen en agrarische kavelpaden; 
h. bestaande openbare fiets- en voetpaden; 
i. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder waterberging; 
 
met de daarbij behorende: 
j. bouwwerken. 

3.2  Bouwregels 

 
3.2.1  Gebouwen en overkappingen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 
 
3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:  
a. er zullen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van het agrarisch 

grondgebruik;  
b. er zullen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van: 

1. de opwekking van windenergie en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken; 
2. reclamemasten; 
3. paardrijbakken;  
4. silo's en bassins; 

c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen. 
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3.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval 
gerekend: 
a. het gebruik van gronden voor buitenopslag ten behoeve van agrarische doeleinden, zoals het 

opslaan van mest en/of andere landbouwproducten; 
b. de aanleg van oppervlakteverhardingen anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik of de 

noodzakelijke bereikbaarheid van bebouwde percelen tot een breedte van ten hoogste 4,00 m; 
c. het gebruik van gronden ten behoeve van de houtteelt en de bosbouw; 
d. het gebruik van gronden ten behoeve van permanente bollenteelt; 
e. het gebruik van gronden ten behoeve van de sierteelt, fruitteelt, boomteelt of overige opgaande 

meerjarige teeltvormen; 
f. het gebruik van gronden voor het aanplanten van bebossing en/of opgaande beplanting anders dan 

ten behoeve van erfbeplanting, wegbeplanting en schuilgelegenheid voor vee; 
g. het gebruik van gronden voor de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden; 
h. het wijzigen van het profiel van bestaande wegen; 
i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met de daarbij behorende 

bouwwerken. 

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

3.4.1  Vergunningplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning 
vereist:  
a. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen en dempen van bestaande waterlopen, 

uitgezonderd gelegen binnen het bouwvlak; 
b. het vellen en rooien van houtgewas deel uitmakend van de randbeplanting van agrarische percelen; 
c. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik, niet 

zijnde fiets- en voetpaden, en/of het educatief medegebruik; 
d. de aanleg van oppervlakteverhardingen buiten de bouwvlakken, waaronder niet begrepen de 

aanleg van agrarische kavelpaden en de noodzakelijke bereikbaarheid van bebouwde percelen tot 
een breedte van 4,00 m; 

e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
telecommunicatiekabels en/of -leidingen, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van 
de aanduiding 'overige zone - zoekgebied leiding hoogspanningsverbinding', 'overige zone - 
zoekgebied in- en uitlaat koelwater' en 'overige zone - zoekgebied leiding restwarme'. 

3.4.2  Uitzondering 

Het bepaalde in 3.4.1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:  
a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een daarvoor 

benodigde vergunning. 
3.4.3  Toetsingscriteria  

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de cultuurhistorische en archeologische waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.  
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Artikel 4  Bedrijventerrein 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder 

de categorieën 1 tot en met 3.2, alsmede voor een warmtecentrale; 
 
met de daarbij behorende: 
b. wegen, straten en paden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen en water; 
e. tuinen, erven en terreinen; 
f. kleinschalige duurzame energiewinning; 
g. nutsvoorzieningen; 
h. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Bedrijfsgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. de afstand van de bedrijfsgebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen zal ten minste 3 m 

bedragen; 
b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten hoogste 15 m bedragen; 
c. de totale oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen per bouwperceel zal ten hoogste 

70% bedragen. 
 
4.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de in de volgende tabel 
genoemde regels: 
Bouwwerk, geen gebouw zijnde bouwhoogte max. vóór de 

voorgevel van het 

bedrijfsgebouw of de 

overkapping die het dichtst op de 

voorste perceelgrens gesitueerd 

is  

bouwhoogte max. achter de 

voorgevel van het 

bedrijfsgebouw of ode 

verkapping die het dichtst op de 

voorste perceelgrens gesitueerd 

is  

erf- en terreinafscheidingen 1 m 2 m 
hijsinstallaties, loopkatten en 
transportbanden 

15 m 15 m 

bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, met een oppervlakte van 
niet meer dan 1 x 1 meter, niet 
zijnde vlaggenmasten  

30 m 30 m 

andere overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde   

10 m  5 m  

4.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de milieusituatie, de brandveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, worden afgeweken van: 
a. het bepaalde in lid 4.2.1 sub a in die zin dat dat de afstand van de bedrijfsgebouwen en 

overkappingen tot de achterste en zijdelingse bouwperceelgrens wordt verkleind; 
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b. het bepaalde in lid 4.2.2 in die zin dat vóór de voorgevel erf- en terreinafscheidingen tot een 
bouwhoogte van maximaal 2 meter worden gebouwd, mits het een open constructie betreft. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor datacenters, risicovolle inrichtingen en/of 

vuurwerkbedrijven; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken anders dan voor bedrijven genoemd in lid 4.1 onder a; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel, met uitzondering 

van internetwinkels; 
d. het gebruik van de bedrijfsgebouwen als bedrijfsverzamelgebouw; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca, sport- en maatschappelijke voorzieningen; 
f. het gebruik van de gebouwen voor kantoren anders dan ondergeschikt en ten dienste van de 

bedrijven genoemd in lid 4.1 onder a, met dien verstande dat  per bedrijf maximaal 30% van de 
brutovloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen voor kantoordoeleinden mag worden gebruikt; 

g. het gebruik van de bouwwerken voor de opslag van vuurwerk; 
h. het gebruik van het voorterrein voor opslagdoeleinden. 

4.5  Afwijking van de gebruiksregels 

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
milieusituatie, worden afgeweken van: 
a. het bepaalde in lid 4.4 sub b in die zin dat bedrijven worden gevestigd die niet zijn opgenomen in 

bijlage 1, maar die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijven 
genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 t/m 3.2, mits het gaat om bedrijven die niet zijn 
genoemd in bijlage 1, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel 
worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in bijlage 1 onder een hogere dan de 
toegestane categorie, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben; 

b. het bepaalde in lid 4.4 sub c in die zin dat productiegebonden detailhandel, mits deze niet meer dan 
10% van de bedrijfsvloeroppervlakte per bedrijf beslaat, tot een maximum van 100 m² 
verkoopvloeroppervlakte. 
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Artikel 5  Bedrijventerrein - Datacenter 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein - Datacenter' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. datacenters;  
2. een 150 kV onderstation; 

 
met de daarbij behorende: 
b. wegen, straten en paden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen en water; 
e. tuinen, erven en terreinen; 
f. kleinschalige duurzame energiewinning; 
g. nutsvoorzieningen; 
h. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Bedrijfsgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. de afstand van de bedrijfsgebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen zal ten minste 5,00 

m bedragen; 
b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten hoogste 20,00 m bedragen; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten hoogste 10% van het 

bestemmingsvlak bedragen. 
 
5.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder screens, zal ten 

hoogste 25,00 m bedragen. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de milieusituatie, de brandveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, worden afgeweken van het 
bepaalde in lid 5.2.1 sub a in die zin dat dat de afstand van de bedrijfsgebouwen en overkappingen tot 
de achterste en zijdelingse bouwperceelgrens wordt verkleind. 

5.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor risicovolle inrichtingen; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken anders dan voor bedrijven genoemd in lid 5.1 onder a; 
c. het gebruik van het voorterrein voor opslagdoeleinden; 
d. het gebruik van de gronden als ontsluiting op de Gooiseweg (N305), tenzij de gronden ter plaatse 

zijn voorzien van de aanduiding 'overige zone - zoekgebied ontsluiting', in welk geval ten hoogste 
één ontsluitingsweg van het bedrijventerrein op de Gooiseweg mag worden aangelegd. 
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5.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
verkeersveiligheid, de milieusituatie, de brandveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden en bouwwerken, de bestemming 'Bedrijventerrein - Datacenter' (deels) wijzigen 
in de bestemming 'Bedrijventerrein', mits bij toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 
artikel 4 van overeenkomstige toepassing zijn.  
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Artikel 6  Verkeer 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen; 
b. voet- en rijwielpaden; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. het behoud en het herstel van waardevolle laan- en wegbeplanting; 
d. sloten, bermen en beplanting; 
e. parkeervoorzieningen; 
f. nutsvoorzieningen; 
g. kleinschalige duurzame energieopwekking;  
 
met de daarbij behorende; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en duikers. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen en overkappingen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 
6.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de opwekking van 

windenergie en reclamemasten worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van de zonnepanelen zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 
c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks 

ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, waaronder bruggen ten 
behoeve van de ontsluiting van erven, zal ten hoogste 12,00 m bedragen; 
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Artikel 7  Water 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. sloten, vaarten en daarmee gelijk te stellen waterlopen en waterwegen ten behoeve van de 

wateraanvoer en -afvoer, de waterberging, het behoud van de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, het scheepvaartverkeer en de recreatievaart; 

b. dagrecreatief medegebruik van het water en de oevers; 
 
met de daarbij behorende: 
c. kaden, dijken en oeverstroken; 
d. bruggen, dammen, gemalen en duikers; 
e. nutsvoorzieningen;  
f. kleinschalige duurzame energieopwekking;  
g. natuurvriendelijke oevers; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Gebouwen en overkappingen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 
7.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de doorvaarthoogte van bruggen zal ten minste 3,50 m bedragen; 
b. er zullen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de opwekking van 

windenergie en reclamemasten worden gebouwd; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m 

bedragen. 

7.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval 
gerekend: 
 het gebruik van de gronden als permanente ligplaats voor vaartuigen en/of woonschepen. 
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Artikel 8  Leiding - Gas 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief 

voorzieningen); 
met de daarbij behorende: 
b. belemmeringenstroken; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

8.2  Voorrangsregel 

De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 
bestemming waarmee deze dubbelbestemming samenvalt. 

8.3  Bouwregels 

8.3.1  Gebouwen en overkappingen 

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen mogen op of in deze 
gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze dubbelbestemming. 
8.3.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

8.4  Afwijken van de bouwregels 

8.4.1  Bouwwerken 

Mits de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbaar object wordt 
toegelaten, kan met een vergunning worden afgeweken van het bepaalde in 8.3 in die zin dat de in de 
andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen en 
overkappingen zijnde, worden gebouwd, mits: 
a. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant; 
b. de bouw verenigbaar is met de belangen van de gasleiding.  

8.5  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval 
gerekend: 
 het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van 

inspectie en onderhoud van de gastransportleiding. 

8.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

8.6.1  Vergunningplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen, een omgevingsvergunning 
vereist: 
a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 
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8.6.2  Uitzondering 

Het bepaalde in 8.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en de belemmeringenstrook of ten aanzien van 

de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 
b. graafwerkzaamheden zijn als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;  
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;  
d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
8.6.3  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 
a. de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden; 
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de leiding omtrent de vraag of 

door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad 
en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen.         
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Artikel 9  Leiding - Hoogspanningsverbinding 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. een bovengrondse hoogspanningsleiding; 
met de daarbij behorende: 
b. veiligheidszones; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Bouwwerken 

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen mogen op of in deze 
gronden geen bouwwerken worden gebouwd, anders dan andere bouwwerken ten behoeve van deze 
dubbelbestemming. 
9.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 40,00 m 

bedragen. 

9.3  Afwijken van de bouwregels 

9.3.1  Bouwwerken 

Mits de veiligheid met betrekking tot de hoogspanningsleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbaar 
object wordt toegelaten, kan met een vergunning worden afgeweken van het bepaalde in 9.2 in die zin 
dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde bouwwerken, worden gebouwd, 
mits: 
a. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de 

bouw mogelijk is; 
b. een positief advies van de Veiligheidsregio is verkregen. 

9.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval 
gerekend: 
 het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object binnen een ter plaatse 

aangegeven veiligheidszone.      
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Artikel 10  Waarde - Archeologie 3 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 

10.2  Bouwregels  

10.2.1  Verbod 

Het is verboden om zonder afwijking van burgemeester en wethouders te bouwen of te laten bouwen 
op de voor 'Waarde - Archeologie 3' mede bestemde gronden. 
10.2.2  Uitzonderingen 

Het onder 10.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan tenminste één van de onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. bebouwing waarvan de oppervlakte niet meer dan 500 m² bedraagt en die daar kan worden 

gebouwd krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en);' 
b. bebouwing waarbij de bodem tot maximaal 0,50 meter onder het bestaande maaiveld wordt 

geroerd (en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst) en die daar kan worden gebouwd 
krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en); 

c. bebouwing die nodig is voor het archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 5 
meter. 

d. bebouwing die wordt opgericht op bestaande (voormalige) agrarische bouwpercelen of wordt 
opgericht in relatie tot het vergroten van (voormalige) agrarische bouwpercelen tot 2,5 hectare. 

10.3  Afwijking bouwregels 

10.3.1  Afwijking 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het verbod in 10.2.1 voor het bouwen volgens de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond 
dat: 
a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden 

beperkt door het in acht te nemen van de aan de afwijking verbonden voorschriften. 
10.3.2  Beperkingen 

Burgemeester en wethouders kunnen de afwijking onder beperkingen verlenen en de volgende 
voorschriften aan de afwijking verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door de 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

10.4  Omgevingsvergunning voor een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

10.4.1  Verbod 

Het is verboden om op de gronden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten 
uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning: 
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe in ieder geval wordt gerekend het ontgraven van de 

bodem; 
b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het aanleggen of verbreden van sloten, vijvers en andere wateren; 
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d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen, 
aanleggen van drainage, en de daarmee verband houdende constructie; 

e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd. 
10.4.2  Uitzonderingen 

Het onder 10.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan tenminste één van de onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. het werken of werkzaamheden betreft waarbij de bodem tot maximaal 0.50 meter onder het 

bestaande maaiveld wordt geroerd; 
b. de werken of werkzaamheden een oppervlakte hebben van niet meer dan 500 m²; 
c. de werken of werkzaamheden het normaal onderhoud en beheer betreffen; 
d. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het plan; 
e. de werken of werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
f. de werken of werkzaamheden krachtens de Ontgrondingenwet vergunningsplichtig zijn; 
g. de werken of werkzaamheden zien op het verbreden van bestaande wegen tot maximaal 6 meter; 
h. de werken of werkzaamheden zien op het aanleggen van duurzame oevers, waarbij de oever tot 

maximaal 1,5 meter uit de waterlijn wordt verbreed. 
10.4.3  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan worden verleend nadat de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin 
de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 
voldoende mate is aangetoond. 
Burgemeester en wethouders verlenen de omgevingsvergunning indien uit rapport blijkt dat: 
a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden 

beperkt door het in acht te nemen van de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften. 
10.4.4  Beperkingen 

Burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en de 
volgende voorschriften aan de vergunning verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door de 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

10.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan op de volgende wijze te wijzigen: 
a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk laten vervallen, indien op basis van 

een archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen sprake is van behoudenswaardige 
archeologische waarden; 

b. een andere archeologische bestemming toe te voegen wanneer uit archeologisch onderzoek blijkt 
dat ter plaatse sprake is van grond die op grond van de Erfgoedwet moeten worden beschermd.    
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Artikel 11  Waarde - Archeologie 4 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 
 
Deze bestemming heeft voorrang op de andere daar voorkomende dubbelbestemming(en).  

11.2  Bouwregels  

11.2.1  Verbod 

Het is verboden om zonder afwijking van burgemeester en wethouders te bouwen of te laten bouwen 
op de voor 'Waarde - Archeologie 4' mede bestemde gronden. 
11.2.2  Uitzonderingen 

Het onder 11.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan tenminste één van de onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. bebouwing waarvan de oppervlakte niet meer dan 500 m² bedraagt en die daar kan worden 

gebouwd krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en); 
b. bebouwing waarbij de bodem tot maximaal 1.00 meter onder het bestaande maaiveld wordt 

geroerd (en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst) en die daar kan worden gebouwd 
krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en); 

c. bebouwing die nodig is voor het archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 5 
meter; 

d. bebouwing die wordt opgericht op bestaande (voormalige) agrarische bouwpercelen of wordt 
opgericht in relatie tot het vergroten van (voormalige) agrarische bouwpercelen tot 2,5 hectare. 

11.3  Afwijking bouwregels 

11.3.1  Afwijking 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het verbod in 11.2.1 voor het bouwen volgens de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond 
dat: 
a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden 

beperkt door het in acht te nemen van de aan de afwijking verbonden voorschriften. 
11.3.2  Beperkingen 

Burgemeester en wethouders kunnen de afwijking onder beperkingen verlenen en de volgende 
voorschriften aan de afwijking verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door de 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

11.4  Omgevingsvergunning voor een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

11.4.1  Verbod 

Het is verboden om op de gronden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten 
uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning: 
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe in ieder geval wordt gerekend het ontgraven van de 

bodem; 
b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
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c. het aanleggen of verbreden van sloten, vijvers en andere wateren; 
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen, 

aanleggen van drainage, en de daarmee verband houdende constructie; 
e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd; 
11.4.2  Uitzonderingen 

Het onder 11.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan tenminste één van de onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. het werken of werkzaamheden betreft waarbij de bodem tot maximaal 1.00 meter onder het 

bestaande maaiveld wordt geroerd; 
b. de werken of werkzaamheden een oppervlakte hebben van niet meer dan 500 m²; 
c. de werken of werkzaamheden het normaal onderhoud en beheer betreffen; 
d. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het plan; 
e. de werken of werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
f. de werken of werkzaamheden krachtens de Ontgrondingenwet vergunningplichtig zijn; 
g. de werken of werkzaamheden zien op het verbreden van bestaande wegen tot maximaal 6 meter; 
h. de werken of werkzaamheden zien op het aanleggen van duurzame oevers, waarbij de oever tot 

maximaal 1,5 meter uit de waterlijn wordt verbreed. 
11.4.3  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan worden verleend nadat de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin 
de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 
voldoende mate is aangetoond. 
Burgemeester en wethouders verlenen de omgevingsvergunning indien uit rapport blijkt dat: 
a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden 

beperkt door het in acht te nemen van de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften. 
11.4.4  Beperkingen 

Burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en de 
volgende voorschriften aan de vergunning verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door de 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

11.5  Wijzigingsbevoegdheid  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan op de volgende wijze te wijzigen: 
a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk laten vervallen, indien op basis van 

een archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen sprake is van behoudenswaardige 
archeologische waarden; 

b. een andere archeologische bestemming toe te voegen wanneer uit archeologisch onderzoek blijkt 
dat ter plaatse sprake is van grond die op grond van de Erfgoedwet moeten worden beschermd.   
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Artikel 12  Waarde - Archeologie 5 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.  
 
Deze bestemming heeft voorrang op de andere daar voorkomende dubbelbestemming(en).  

12.2  Bouwregels  

12.2.1  Verbod 

Het is verboden om zonder afwijking van burgemeester en wethouders te bouwen of te laten bouwen 
op de voor 'Waarde - Archeologie 5' mede bestemde gronden. 
12.2.2  Uitzonderingen 

Het onder 12.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan tenminste één van de onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. bebouwing waarvan de oppervlakte niet meer dan 500 m² bedraagt en die daar kan worden 

gebouwd krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en); 
b. bebouwing waarbij de bodem tot maximaal 1.50 meter onder het bestaande maaiveld wordt 

geroerd (en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst) en die daar kan worden gebouwd 
krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en); 

c. bebouwing die nodig is voor het archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 5 
meter; 

d. bebouwing die wordt opgericht op bestaande (voormalige) agrarische bouwpercelen of wordt 
opgericht in relatie tot het vergroten van (voormalige) agrarische bouwpercelen tot 2,5 hectare. 

12.3  Afwijking bouwregels 

12.3.1  Afwijking 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het verbod in 12.2.1 voor het bouwen volgens de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond 
dat: 
a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden 

beperkt door het in acht te nemen van de aan de afwijking verbonden voorschriften. 
12.3.2  Beperkingen 

Burgemeester en wethouders kunnen de afwijking onder beperkingen verlenen en de volgende 
voorschriften aan de afwijking verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door de 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

12.4  Omgevingsvergunning voor een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

12.4.1  Verbod 

Het is verboden om op de gronden de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten 
uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning: 
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe in ieder geval wordt gerekend het ontgraven van de 

bodem; 
b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
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c. het aanleggen of verbreden van sloten, vijvers en andere wateren; 
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen, 

aanleggen van drainage, en de daarmee verband houdende constructie; 
e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd; 
12.4.2  Uitzonderingen 

Het onder 12.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan tenminste één van de onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. het werken of werkzaamheden betreft waarbij de bodem tot maximaal 1.50 meter onder het 

bestaande maaiveld wordt geroerd; 
b. de werken of werkzaamheden een oppervlakte hebben van niet meer dan 500 m²; 
c. de werken of werkzaamheden het normaal onderhoud en beheer betreffen; 
d. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het plan; 
e. de werken of werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
f. de werken of werkzaamheden krachtens de Ontgrondingenwet vergunningplichtig zijn; 
g. de werken of werkzaamheden zien op het verbreden van bestaande wegen tot maximaal 6 meter; 
h. de werken of werkzaamheden zien op het aanleggen van duurzame oevers, waarbij de oever tot 

maximaal 1,5 meter uit de waterlijn wordt verbreed. 
12.4.3  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning kan worden verleend nadat de aanvrager een rapport heeft overlegd waarin 
de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 
voldoende mate is aangetoond. 
Burgemeester en wethouders verlenen de omgevingsvergunning indien uit rapport blijkt dat: 
a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden 

beperkt door het in acht te nemen van de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften. 
12.4.4  Beperkingen 

Burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en de 
volgende voorschriften aan de vergunning verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of; 
c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door de 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

12.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan op de volgende wijze te wijzigen: 
a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' geheel of gedeeltelijk laten vervallen, indien op basis van 

een archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen sprake is van behoudenswaardige 
archeologische waarden; 

b. een archeologische bestemming toe te voegen wanneer uit archeologisch onderzoek blijkt dat ter 
plaatse sprake is van grond die op grond van de Erfgoedwet moeten worden beschermd.   
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Artikel 13  Waterstaat - Waterkering 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: 
a. de berging en afvoer van oppervlaktewater, sediment en ijs;  
b. de waterhuishouding; 
c. de aanleg, het onderhoud en de verbetering van de waterkering en het vergroten van de 

afvoercapaciteit; 
 
met de daarbijbehorende: 
d. beplantingen en verhardingen 
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

13.2  Bouwregels 

Op de tot 'Waterstaat - Waterkering' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van waterstaatkundige doeleinden, met dien 

verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 3 m zal bedragen;  
b. bestaande bouwwerken die op grond van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen 

mogen worden gebouwd.  

13.3  Afwijken van de bouwregels 

a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
1. het bepaalde in lid 13.2 onder b en worden toegestaan dat wordt gebouwd ten dienste van de 

andere daar voorkomende bestemmingen;  
2. het bepaalde in lid 13.2 onder a en worden toegestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde ten hoogste 9,00 m zal bedragen; 
b. de onder a genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend:  

1. indien de waterstaatkundige belangen zich daartegen niet verzetten;  
2. nadat de dijkbeheerder daaromtrent is gehoord. 



20200306   blz 127 
 
  
  

 
  
bestemmingsplan Bedrijventerrein Trekkersveld IV  Rho Adviseurs B.V. 
Status: voorontwerp / 05-06-2020  

Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 14  Anti-dubbeltelregel 

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 15  Algemene bouwregels 

15.1  Ondergeschikte bouwonderdelen 

De grenzen van het bouwvlak en/of de bestemmingsgrens mogen naar de buitenzijde tot 0,50 meter 
worden overschreden door ondergeschikte bouwonderdelen zoals, plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, gevel- en kroonlijsten, overstekende daken.  

15.2  Bestaande afwijkingen 

Een bestaand bouwwerk, waarvan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan de 
feitelijk aanwezige hoogte, oppervlakte of afstand tot een ander gebouw of een grenslijn in strijd is met 
een in dit plan voorgeschreven maximum dan wel minimum hoogte, oppervlakte of afstand, mag 
worden gehandhaafd, veranderd en/of vernieuwd, maar niet worden vergroot of anders gesitueerd. 
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Artikel 16  Algemene gebruiksregels 

16.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met enige bestemming wordt in ieder geval 
gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het plaatsen van kampeermiddelen anders dan het 

tijdelijk plaatsen van kleine tenten uitsluitend ten dienste van het nachtvissen; 
c. het gebruik van de gronden voor de opslag van aan het oorspronkelijk verkeer onttrokken voer-, 

vaar- of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering; 
d. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, 

bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering 
dan wel de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en 
werkzaamheden; 

e. het gebruik van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van niet-perceelsgebonden 
handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen, tenzij hiervoor anderszins 
vergunning is verleend; 

f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de plaatsing van zonnecollectoren anders dan op 
daken van bouwwerken; 

g. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het plaatsen van apparatuur ten behoeve van het 
produceren van laserstralen; 

h. het gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de parkeernormen overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 19 lid 19.2 genoemde Chw Paraplubestemmingsplan parkeren 2020.  
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Artikel 17  Algemene aanduidingsregels 

17.1  overige zone - gezoneerd industrieterrein 

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gezoneerd industrieterrein' zijn de gronden aangewezen 
als gezoneerd industrieterrein. 

17.2  overige zone - zoekgebied in- en uitlaat koelwater 

17.2.1  Aanduidingsomschrijving 

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - zoekgebied in- en uitlaat koelwater' zijn de gronden 
gereserveerd voor de in- en uitlaat van koelwater ten behoeve van de stroomvoorziening. 
17.2.2  Bouw- en gebruiksregels 

De onderlinge afstand tussen de leiding van de inlaat en de leiding van de uitlaat dient ten minste 40 m 
te bedragen. 

17.3  overige zone - zoekgebied leiding hoogspanningsverbinding 

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - zoekgebied leiding hoogspanningsverbinding' zijn de 
gronden gereserveerd voor leidingen ten behoeve van de aansluiting op de in artikel 9 bestemde 
hoogspanningsverbinding.  

17.4  overige zone - zoekgebied leiding restwarme 

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - zoekgebied leiding restwarme' zijn de gronden 
gereserveerd voor leidingen ten behoeve van de afzet van restwarmte van de stroomvoorziening.  

17.5  vrijwaringszone - dijk 1 

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk 1' zijn de gronden mede bestemd voor de binnen- 
en tussenbeschermingszone rondom een primaire waterkering. 
a. Op of in deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende 

bestemmingen, geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. Deze regel is niet van 
toepassing op bestaande gebouwen en overkappingen. 

b. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, binnen de 
aanduidingsgrenzen geldt dat op of in deze gronden ongeacht het bepaalde in de regels bij de 
bestemmingen, geen bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde mogen worden 
gebouwd. Deze regel is niet van toepassing op bestaande bouwwerken. 

c. Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de werking van de waterkering, kan met een 
omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde onder a en b in die zin dat de in de 
andere daar voorkomende bestemming genoemde bouwwerken worden gebouwd, mits vooraf 
advies is ontvangen van het Waterschap Zuiderzeeland.  

17.6  vrijwaringszone - dijk 2 

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk 2' zijn de gronden mede bestemd voor de 
buitenbeschermingszone rondom een primaire waterkering. 
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Artikel 18  Algemene afwijkingsregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
a. de voorgeschreven goot- en bouwhoogten, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 

10% bedragen van de in deze regels genoemde afmetingen; 
b. van de bestemmingsregels in die zin dat de bestemmingsgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft; 
c. van de bestemmingsregels ten behoeve van de bouw van bouwwerken voor openbare en semi-

openbare diensten, zoals nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, 
telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van (de bediening van) kunstwerken, toiletgebouwtjes, en 
de naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes, met dien verstande dat: 
1. de inhoud ten hoogste 100 m³ bedraagt; 
2. de bouwhoogte ten hoogste 4,00 m bedraagt; 

d. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. bestemmingsvlak in 
die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde met niet meer dan 
1,50 m worden overschreden door: 
1. ondergeschikte bouwdelen zoals: plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, gevel- en 

kroonlijsten en overstekende daken met meer dan 0,5 m; 
2. (hoek-)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en 

galerijen;  
e. van de bestemmingsregels ten behoeve van de bouw van sculpturen en andere kunstzinnige 

bouwwerken tot een bouwhoogte van 15,00 m. 
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Artikel 19  Overige regels 

19.1  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke waarden, 
de natuurlijke waarden, de cultuurhistorische waarden, de geomorfologische waarden, de 
archeologische waarden, het bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, het voorkomen van lichthinder en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
genoemde criteria. 

19.2  Van toepassing verklaring parkeernormen 

Voor wat betreft de parkeernormen zijn de regels en bijbehorende bijlagen van het Chw 
Paraplubestemmingsplan Parkeren 2020, zoals dat is vastgesteld op 25 juni 2020, onverminderd van 
toepassing op dit plan. 
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 20  Overgangsrecht 

20.1  Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

20.2  Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 21  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  
 
Regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' 
van de gemeente Zeewolde. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten  
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Aantekeningen 
afstemmingsoverleg  
 
Aanvraagformulier 
Ontgrondingenwet  
Datacentrum Zeewolde 

 

Aanwezig/deelnemers: 
 

 
 

Datum:  21 juli 2020   Bijlage(n):  geen 

 
Algemeen 
Bij de aanvraag dienen alle stukken in het Nederlands te zijn.  
 

Aanvraagformulier 
 
Nummering komt overeen met in het aanvraagformulier gebruikte nummering. 
 
1.1  Coördinaten hoekpunten invullen. 

1.2 Momenteel vinden er onderhandelingen plaats met de grondeigenaren. Voor de start 
van de uitvoering zullen de gronden in eigendom zijn van Polder Networks B.V. Zie bijlage 2 
voor een overzicht van de huidige eigenaren. 

Paragraaf 14.2.5 Indieningsvereisten aanvraag vergunning. 

Artikel 14.14 (Indieningsvereisten). 

1. Een aanvraag tot verlening of wijziging van een ontgrondingsvergunning wordt schriftelijk 
in enkelvoud bij gedeputeerde staten ingediend. 

2. Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de te ontgronden onroerende zaak, legt hij 
een verklaring van toestemming van de eigenaar over. 

1.2 07-04-2029 als einddatum vergunning. Overleg jurist of dit kan voor meer dan vijf jaar. 

1.3 “Hiervoor is het noodzakelijk om op het hele terrein de akkerbouwgrond te verwijderen. 
Het grootste deel van deze grond wordt vervangen door geschikte bouwgrond. Het complete 
terrein zal door deze actie hoger komen te liggen dan het huidige maaiveld; met 
uitzondering van de te realiseren waterpartijen bestemd voor waterberging. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen het bouwrijp maken als zijnde tijdelijke ontgrondingen, en de 
ontgrondingen voor het realiseren van de waterpartijen, welke als permanente 
ontgrondingen worden gezien.” 

De ontgrondingenwet maakt geen onderscheid tussen tijdelijk en permanent ontgraven. Het 
is onduidelijk welke graafwerkzaamheden er uitgevoerd worden. “Het grootste deel van deze 
grond wordt vervangen voor geschikte bouwgrond.” Wordt het gehele maaiveld ontgraven? 

73



 

2 
 

2.1 “Oppervlakte van het te ontgronden terreingedeelte 740.000m2 (locaties waar alleen de 
toplaag verwijderd wordt niet inbegrepen).” Ook het vergraven van de toplaag is een 
ontgronding. 

Let op in het NRD wordt alleen gesproken over vergunningplicht waterberging van 20 
hectare. 

2.2 Let op ook tijdelijke ontgrondingen benoemen. 

2.4 Let op alle ontgraven grond benoemen. 

2.6 Is de stemming al bekent voor het af te voeren grond. 

2.8 Tijdelijk/permanent geen onderscheid. 

4.1 Peilen invullen zie kaart bron waterschap Zuiderzeeland. 

 

4.1 Het oppervlaktewaterpeil : Zie bijlage 7 waarde invullen. 

4.2 Het aanvraagformulier moet ansich leesbaar zijn dus korte samenvatting en niet alleen 
een bijlage noemen. 

4.3 “Tijdelijke ontgravingen: De ondiepe ontgravingen zullen met een talud worden 
uitgevoerd, helling wordt bepaald op basis van het grondonderzoek. Voor de kleinere diepere 
ontgravingen zullen grondkerende constructies ontworpen worden. Permanente 
ontgravingen: De enige permanente ontgravingen zijn de waterlichamen (sloten/kanalen en 
vijvers). Het huidige ontwerp heeft een helling van 1:3, dit moet bevestigd worden door het 
grondonderzoek. Stabiliteitsberekeningen zullen in een latere fase aangeleverd worden.” 

Voor dat de ontgrondingenvergunning wordt aangevraagd moet dit duidelijk zijn. 

4.4 Idem 4.2. 
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4.5 N.v.t. Waarom niet van toepassing? Het ligt wel in een aardkundig waardevol gebied. 
Zie kaart bron bodematlas Flevoland: 

   

4.6 Idem 4.2 en 4.4. 

5.1 Deze is niet ingevuld, al zal die er niet zijn, geen doel primair het winnen van 
delfstoffen. 

5.5 N.v.t. beschrijving geven  

 

Advies Waterschap Zuiderzeeland 
De ontwikkeling van het datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld IV heeft grote gevolgen 
voor de waterhuishouding. Daarom heeft de initiatiefnemer diverse watervergunningen 
nodig en dienen mogelijk meldingen te worden gedaan tijdens de realisatie van het 
datacenter. Waarschijnlijk zijn bronneringen nodig en tijdelijke werken in of nabij 
oppervlaktewater tijdens de bouwfase. De waterbelangen borgt het waterschap in deze 
watervergunningen en afhandeling van eventuele meldingen. Daarom geven wij geen 
aanvullend advies op de concept aanvraag Ontgrondingenwet. 
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Advies Provinciaal ecoloog 

 

Advies provinciaal archeoloog: 
Ten aanzien van het datacentrum: 
- De profieltekeningen laten als ontgravingsdiepte -6 NAP zien, de grondverzetkaart geeft 
een bandbreedte tot -7 NAP.  
 
- Bij het archeologisch rapport:  
 Er is geen bureauonderzoek uitgevoerd, waardoor niet cf KNA is gewerkt. In het rapport 

is vermeld dat er een PvE is opgesteld waarvoor een summier bureauonderzoek is 
uitgevoerd. Dat is niet voldoende. Dit kan ondervangen worden door het bestaande 
rapport uit te breiden tot een rapport bureau- en booronderzoek. Daarvoor dient met 
name hoofdstuk 4 uitgebreid te worden tot een KNA-conform onderbouwd 
verwachtingsmodel. Nu is onvoldoende onderbouwd waarom men heeft gekozen voor 
een extensief verkennend onderzoek. 
 

 Hieraan toevoegen op grond waarvan een deel van het terrein ‘aantoonbaar verstoord’ 
is en daarmee waarom er wel of geen reden is hier enkele controleboringen te plaatsen. 
 

 Hierbij uitwerken wat het verwachtingsmodel is voor het gedeelte met 
beekdallandschap. 
 

 Het PvE en bureau-onderzoek toevoegen aan de aanvraag. 
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Betreffende de voorlopige resultaten en het advies, vooruitlopend op de aanvullende 
gegevens en onder voorbehoud van eventuele opmerkingen naar aanleiding daarvan: 

 Gezien de onderlinge afstand tussen de boringen graag advies toevoegen hoe om te 
gaan met de boorlocaties waar een BC is aangetroffen. 
 

 Voor het zuidwestelijke gedeelte is sprake van een verwachting op in situ sporen en 
resten en op ingespoelde resten. Daarbij kan nog onderscheid gemaakt worden tussen 
resten die met booronderzoek zijn op te sporen en resten die lastig met booronderzoek 
op te sporen zijn. Dit dient uitgewerkt te worden om als basis te kunnen dienen voor 
een advies betreffende vervolgonderzoek.  

 
 Het advies om vanuit extensief verkennend direct door te schakelen naar een 

waarderend onderzoek volg ik niet. Om de meer reguliere vindplaatsen op te sporen die 
hier verwacht kunnen worden is een verkennend en desgewenst karterend onderzoek de 
logische vervolgstap. Met waarderend proefsleuvenonderzoek kunnen wel een aantal 
onderzoeksvragen specifiek voor dit landschap beantwoord worden, dat behoeft nadere 
onderbouwing en uitwerking van de onderzoeksvragen en methoden en technieken.  

 
 De hoogtes van het maaiveld zijn niet in het veld opgenomen maar gereconstrueerd aan 

de hand van AHN. Zijn dit oude of recente AHN-beelden? In het rapport worden namelijk 
oude AHN-beelden gebruikt. Wat is dan de verwachte mate van nauwkeurigheid? Anders 
in een volgende veldwerkfase als eis opnemen dat aanvullend maaiveldhoogtes bepaald 
worden. 
 

 Het advies m.b.t. scheepswrakken is niet voldoende, deze kunnen niet behandeld 
worden als standaard toevalsvondst. Hiervoor is een PvE scheepswrakken en protocol 
voor de uitvoerder nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Aantekeningen 
afstemmingsoverleg  
 
MER 
Datacentrum Zeewolde 

 

Aanwezig/deelnemers: 
 

 
 

Datum:  21 juli 2020 Stellers:  Bijlage(n):  geen 
 
Geconstateerd is dat met de huidige concept aanvraag boven de 25 ha ontgrond wordt 
ontgrond. Geconstateerd is dat de aanvragen/rapporten niet consistent met elkaar zijn. 
 
De NRD gaat er van uit dat de m.e.r. voor de ontgrondingen alleen nodig is voor de 
waterpartijen. Daardoor wordt uitgegaan van een ontgronding van ongeveer 20 ha, 
welke m.e.r.-beoordelingsplichtig is. De aanvraag gaat echter uit van 74 ha. Dit is 
m.e.r.-plichtig. De ontgronding in het MER dient overeen te komen met de ontgronding 
in de aanvraag. Wij gaan daarom uit van een projectMER voor de ontgrondingen. Zie 
ook een aantal van onderstaande opmerkingen. 
Bij de opmerkingen over de aanvraag staan een aantal inhoudelijke opmerkingen 
(archeologie, ecologie). Deze moeten ook in het MER te worden meegenomen. 
 
Blad 4. Wordt uitgegaan van alleen waterpartijen. 
- Er wordt uitgegaan van m.e.r.-beoordeling? 
 
Blad 6. In het NRD wordt gesproken over 20 hectare ontgronding in het 
aanvraagformulier 74 hectare: 
 
“2.1 Oppervlakte van het te ontgronden terreingedeelte 740.000 m2 (locaties waar 
alleen de toplaag verwijderd wordt niet inbegrepen).” 
 
Blad 6. Hier wordt aangekondigd dat de procedure van het bestemmingsplan wordt 
gecombineerd met één of meerdere vergunningen. Er wordt niet aangegeven welke 
vergunningen worden gecoördineerd. 
 
Blad 8. Project MER voor ontgrondingen? De ontgrondingenvergunning wordt in de 
conclusie niet benoemd. Echter in de laatste zin wordt wel weer aangegeven dat het 
een gecombineerd plan/projectMER betreft en dat deze samen met BP en vergunningen 
ter inzage wordt gelegd. 
 
Blad 8. Passende beoordeling nodig. Omdat er gecoördineerd plan/projectMER wordt 
opgesteld, is er sowieso sprake van een uitgebreide procedure. 
Dit stuk gaat alleen in op dat er voor het bestemmingsplan mogelijk een PB nodig is en 
de gevolgen van een PB voor de m.e.r.-plichtigheid van een MER voor een 
bestemmingsplan. De noodzaak voor een PB voor de ontgrondingenvergunning en de 
gevolgen voor de procedure van een m.e.r. voor de ontgrondingenvergunning worden 
niet genoemd. 
 
Blad 9. De gemeente Zeewolde kondigt het voornemen voor het opstellen van een 
bestemmingsplan en ontgrondingenvergunning en de hiervoor te doorlopen m.e.r.-
procedure aan via een openbare kennisgeving. 
Hoeft de provincie/OFGV niets te doen? Officieel ingediende NRD bij de OFGV niet 
ontvangen. Reactie OFGV: dit is inmiddels in gang gezet. 
 
Blad 11. “Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van Trekkersveld IV, 
bestaande uit een bedrijventerrein van 35 hectare en een campus met datacenter.” 
Is dit het huidige bestemmingsplan het plangebied wordt toch veel groter? 
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Blad 26. Er wordt mogelijk een passende beoordeling opgesteld om effecten op Natura 
2000-gebieden inzichtelijk te maken. Indien een passende beoordeling nodig is, wordt 
deze als bijlage in het MER opgenomen.  
 
Blad 27/28.  Kabels en leidingen ontbreekt. Geef aan hoe er met kabels en leidingen 
die in het plangebied liggen, wordt omgegaan. 
Geef aan of en hoeveel verkeer er wordt gegeneerd door transportbewegingen van 
grond van en naar het terrein en door werknemers. Geef daarbij aan welke routes er 
worden gevolgd en wat de effecten van het extra verkeer op de bestaande 
verkeersstromen zijn. 
 
Algemene notitie: 
- De effecten van de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden moeten goed en 
duidelijk ansich leesbaar zijn in het MER. De effecten beschrijven van de aanleg fase 
ontgrondingen. 
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 Advies voor de inhoud van het MER 

Polder Networks B.V. wil een groot datacenter bouwen en gebruiken op een nieuw aan te 

leggen industrieterrein bij Zeewolde. Hiervoor is 166 hectare nodig. Daarnaast wil de 

gemeente Zeewolde 35 aangrenzende hectare als nieuw regulier bedrijventerrein inrichten. 

Het nieuw in te richten bedrijventerrein (van in totaal 201 hectare) wordt Trekkersveld IV 

genoemd. De milieugevolgen van het terrein worden onderzocht in een milieueffectrapport 

(MER) voordat de gemeente Zeewolde hierover besluit. De gemeente heeft de Commissie 

gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER. 

 

Essentiële informatie voor het MER 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil 

zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluiten over de wijziging van 

het bestemmingsplan en de benodigde ontgronding het MER in ieder geval onderstaande 

informatie moet bevatten: 

• Een onderbouwing van de locatiekeuze voor het datacenter op Trekkersveld IV. Geef aan 

waarom deze locatie meer geschikt is dan andere plekken in de omgeving. 

• De milieugevolgen van de alternatieven en/of de varianten en het voorkeursalternatief 

(VKA). Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van kwantitatieve beoordelingen. 

• De milieueffecten van een nieuw hoogspanningsstation, dat nodig is voor de 

energielevering aan het datacenter. Dit station is onlosmakelijk met het project 

verbonden, zonder extra energielevering is immers geen datacenter mogelijk. 

• Bijzondere aandacht voor energie en klimaat. Ga hierbij in ieder geval in op: 

o De energiebehoefte en -levering van het datacenter; stel een energiebalans op. 

o Het benutten van de restwarmte van het datacenter. Geef aan of en hoe deze 

toegepast kan worden en hoe de restwarmte - indien noodzakelijk - duurzaam 

opgewaardeerd wordt naar hogere temperaturen. 

o De wijze waarop wordt omgegaan met koeling van het datacenter. Geef aan wat de 

eventuele effecten van waterkoeling op het oppervlaktewater zijn. 

• De gevolgen voor Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe en Veluwerandmeren, met 

speciale aandacht voor stikstofdepositie. Ga bij stikstofdepositie ook in op de acht jaar 

durende aanlegfase en beschrijf of bij acht jaar nog sprake is van tijdelijke effecten. 

• Ontgrondingen, geef aan welke plaatsvinden en of hier alternatieven en/of varianten 

mogelijk zijn, waarbij minder graafwerk nodig is. 

 

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom 

verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document 

leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Het project krijgt de 

nodige aandacht van omwonenden en regionale en nationale media. De Commissie beveelt 

de gemeente aan duidelijk te zijn over haar communicatiestrategie en aan te geven wanneer 

inspraakmomenten zijn en hoe deze worden benut. 

 

In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie het 

MER moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort op de notitie reikwijdte en 
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detailniveau (NRD).1 Dat wil zeggen dat ze in dit advies niet ingaat op de punten die naar 

haar mening in de NRD voldoende aan de orde komen. 

 

 
Figuur 1. Lichtblauw gearceerd de ligging van Trekkersveld IV (bron: PDOK 2019). 

 

Achtergrond 

Polder Networks B.V. wil een datacenter bouwen bij Zeewolde. Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Zeewolde wil daarnaast een regulier bedrijventerrein ontwikkelen. Hiervoor 

zijn een bestemmingsplan en een ontgrondingsvergunning nodig. Voor het bestemmingsplan is de 

gemeenteraad van Zeewolde het bevoegd gezag, voor de ontgrondingsvergunning zijn dit de 

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Het betreft een gecombineerd plan/project-MER, 

waarvoor de gemeente Zeewolde het coördinerend bevoegd gezag is en de m.e.r.-procedure doorloopt. 

 

Waarom een advies? 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER. De 

onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het 

MER. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie 

schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het coördinerend bevoegd gezag – in dit 

geval de gemeenteraad van Zeewolde - besluit over het project.  

 

De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie en verdere projectgegevens staan 

in bijlage 1 van dit advies. De projectstukken, die bij het advies zijn gebruikt, zijn te vinden door 

nummer 3471 op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 

  

 
1  Notitie Reikwijdte en Detailniveau Trekkersveld IV, Gemeente Zeewolde en Polder Networks B.V., 20 mei 2020. 
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 Aanleiding, locatiekeuze en beleidskader 

 Aanleiding en locatiekeuze 

De aanleiding van het project is de zoektocht van Polder Networks B.V. naar een geschikte 

locatie voor haar datacenter. In de ruimtelijke strategie datacenters2 wordt de zone Almere-

Zeewolde-Lelystad-Dronten als mogelijke uitbreidingslocatie voor datacenters genoemd. Op 

landelijk niveau wordt de (metropool)regio Amsterdam als aantrekkelijke vestigingslocatie 

beschouwd. 

 

De gemeente Zeewolde wil hieraan meewerken op de locatie Trekkersveld IV. Voor de 

ontwikkeling van het datacenter is 166 hectare grond nodig. Daarnaast ontwikkelt de 

gemeente een bedrijventerrein ter grootte van 35 hectare. In de NRD wordt beschreven dat 

Trekkersveld IV geschikt is en voldoet aan criteria voor een datacenter. Neem dit over in het 

MER en beschrijf waarom in de genoemde zone Almere-Zeewolde-Lelystad-Dronten geen 

geschikte alternatieven zijn. 

 

Voor een datacenter is de energiebehoefte op de vestigingslocatie belangrijk. De relatie 

hiervan met aanwezige energievoorzieningen én de geschiktheid van het elektriciteitsnet 

spelen een rol in de locatiekeuze. Ook de aanwezigheid en inrichting van het warmtenet, 

zowel voor aan- als afvoer, kunnen gevolgen hebben voor het milieu en daarmee de keuze 

beïnvloeden (zie paragraaf 3.4 van dit advies). Neem dit mee in de onderbouwing van de 

locatiekeuze voor het datacenter. 

 Beleidskader 

De NRD geeft geen duidelijk overzicht van het kaderstellende beleid. In de tekst zelf en in 

bijlage 3 wordt wel al relevant beleid genoemd. Vul dit aan met sectorale wet- en regelgeving 

en beleid relevant voor het project. Laat zien of het voornemen kan voldoen aan de 

randvoorwaarden die hieruit voortkomen. Ga in ieder geval in op: 

• Beleid gericht op energie en klimaat, zoals de regionale energiestrategie (RES) van de 

Provincie Flevoland en het energie- en klimaatakkoord. 

• Regionaal beleid op ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de provinciale Omgevingsvisie. 

• Overige relevant beleid, zoals de provinciale verordening. 

• Beleid gericht op water(kwaliteit), zoals de Kaderrichtlijn Water. 

 Te nemen besluit(en) 

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor het besluit over het bestemmingsplan en de 

ontgrondingsvergunning. Daarnaast zullen andere besluiten genomen worden voor de 

realisatie van het voornemen. Geef aan welke besluiten dit zijn, wie daarvoor het bevoegde 

gezag is en wat globaal de tijdsplanning is. 

 
2  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ruimtelijke Strategie Datacenters: Routekaart 2030 voor de groei 

van datacenters in Nederland, Den Haag, 2019. 
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 Locatiealternatieven, varianten en referentiesituatie 

 Locatiealternatief 

In de NRD is kort beschreven dat in een eerder stadium drie locaties zijn afgewogen. Voor 

deze afweging wordt een aantal criteria opgesomd, waarbij uiteindelijk voor locatie 

Trekkersveld IV is gekozen. In de NRD staat verder dat in het MER geen locatiealternatieven 

worden onderzocht. 

 

Het valt de Commissie op dat de uitgevoerde locatieafweging summier is en hierin geen 

milieueffecten zijn beoordeeld. Mogelijk blijven hierdoor voor het milieu gunstiger locaties 

buiten beeld. Daarom adviseert de Commissie om in het MER toch locatiealternatieven op te 

nemen. Het instrument MER wordt op deze manier gebruikt om de verschillen tussen 

alternatieven inzichtelijk te maken. Op basis van dit inzicht kan vervolgens door de 

besluitvormers een weloverwogen keuze gemaakt worden voor een voorkeursalternatief 

waarbij ook het milieubelang volwaardig heeft kunnen meewegen. 

 Nieuw hoogspanningsstation onlosmakelijk verbonden 

De energievraag van het datacenter is dermate hoog dat een nieuw hoogspanningsstation 

nabij het datacenter noodzakelijk blijkt. Een dergelijk station beslaat een vrij groot oppervlak 

en heeft mogelijk ook effecten op het milieu. Omdat deze activiteiten (hoogspanningsstation 

en datacenter) onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden (immers zonder datacenter is geen 

hoogspanningsstation nodig en zonder station is geen datacenter mogelijk), is de Commissie 

van mening dat het hoogspanningsstation als integraal onderdeel van alle alternatieven in 

MER moet worden gezien. Dit betekent dat de effecten hiervan ook beschreven moeten 

worden in het MER. 

 Varianten inrichting bedrijventerrein 

De NRD beschrijft dat er geen realistische varianten mogelijk zijn voor de ontsluitingsweg, de 

inrichting van het bedrijventerrein, de inrichting van de campus, de warmtebuisleiding en de 

in- en uitlaat van het koelwatersysteem. Ook staat in de NRD dat het potentiële hergebruik 

van de restwarmte bepaalt hoeveel datahallen in de toekomst worden aangesloten op de 

warmtebuisleiding. Beschrijf in het MER wat de ontwikkeling aan de vraagkant kan zijn, 

bijvoorbeeld van de genoemde nieuwbouwlocatie.  

 

De Commissie adviseert - mede vanuit landschappelijk oogpunt - meerdere inrichtings-

varianten op te nemen in het MER. Ze denkt hierbij aan alternatieve hoogwaardige ontwerpen, 

bij voorkeur met visualisaties. Ook is ze benieuwd naar varianten waarbij de genoemde 

campus landschappelijke meerwaarde biedt. Daarnaast kan gedacht worden aan varianten 

voor het benodigde aantal ontgrondingen ten behoeve van waterberging. Denk hierbij 

bijvoorbeeld ook aan andere parkeermogelijkheden of het plaatsen van hallen/gebouwen 

waarvoor minder grondverzet nodig is. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan staat op het bedrijventerrein activiteiten toe tot en met 

categorie 3.2. Het aantal en type bedrijven dat zich vestigt heeft invloed op de omgeving, 
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onder andere door NOx-emissies. Beschrijf daarom of en in hoeverre de gemeente stuurt op 

de vestiging van bedrijven en wat voor effecten dit op de omgeving heeft. 

 Varianten energie en klimaat 

In de NRD wordt gesproken over buisleidingen met restwarmte, maar of en hoe die zinvol 

kunnen zijn, wordt niet beantwoord of onderzocht. Daarvoor wordt doorverwezen naar 

vervolg- en andere onderzoeken. Om zinvol gebruik te maken van deze restwarmte is een 

duidelijk beeld van de te ontwikkelen warmtevraag noodzakelijk. En daarbij moet voldoende 

aandacht worden gegeven aan de temperatuurregimes. Nu wordt vooral verwezen naar het 

bestaande warmtenet, maar dat opereert op een veel hogere temperatuur (70 graden 

aanvoer) dan de beschikbare restwarmte (30 graden aanvoer). Dat betekent dat de rest-

warmte niet 1 op 1 inpasbaar is in het bestaande net. Restwarmte zal dus eerst duurzaam 

opgewaardeerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door een warmtepomp, maar hiermee is 

in het ontwerp nog geen rekening gehouden. Ook de retourtemperatuur van het bestaande 

warmtenet is te hoog om nuttig te zijn voor het datacenter. Daarmee ligt rechtstreekse 

aansluiting op het bestaande warmtenet niet voor de hand. 

 

In het ontwerp bestemmingsplan wordt gesproken over een warmtekrachtcentrale (WKC) die 

gebruik maakt van de restwarmte. Maar daarbij is het niet duidelijk hoe deze qua 

temperaturen op elkaar aangesloten zijn. Ook is niet duidelijk op welke brandstof de WKC 

draait (aardgas of biogas) en welke milieueffecten dit heeft. De mogelijke effecten op het 

‘wegdrukken’ van de huidige WKC van het warmtenet van Zeewolde, die 100% duurzaam is, 

worden niet benoemd. 

 

Daarnaast is het inzichtelijk om te kijken naar varianten voor de situatie dat restwarmte niet 

afgezet kan worden. Wordt dan gebruik gemaakt van lucht-, water- of 

oppervlaktewaterkoelers? Werk daartoe in ieder geval de volgende twee varianten uit: 

• Luchtkoelsysteem, op het moment dat het beoogde koelsysteem (kanaal Hoge Vaart) 

niet in te zetten is, door (te) hoge temperaturen van het oppervlaktewater.  

• Opwaardering van de restwarmte voor nuttig gebruik, door gebruik te maken van een 

duurzame oplossing, in plaats van een WKC. 

 Referentiesituatie 

In de NRD is de referentiesituatie goed omschreven. Met de ‘referentiesituatie’ wordt de 

bestaande toestand van het milieu in het studiegebied bedoeld en de te verwachten milieu-

toestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te verwachten 

milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige 

ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of één van de 

alternatieven wordt gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de 

huidige activiteiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten. 
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 Bestaande milieusituatie en milieugevolgen 

 Effectbepaling 

Algemeen 

Beoordeel de effecten zoveel mogelijk kwantitatief. Onderbouw de keuze van de rekenregels 

en -modellen en van de gegevens waarmee de gevolgen van het voornemen worden bepaald. 

Ga ook in op de onzekerheden in deze bepalingen. Onderscheid daarbij onzekerheden in de 

kwaliteit van de gegevens (bron, ouderdom, betrouwbaarheid, en dergelijke) en in de 

gehanteerde rekenregels en -modellen. Vertaal dit zo mogelijk in een bandbreedte voor de 

genoemde gevolgen en geef aan wat dit betekent voor de vergelijking van de alternatieven. 

 

Motiveer waarom voor het MER de keuzes die gemaakt zijn om kwantitatief berekende 

effecten te vertalen naar kwalitatieve +/- scores. 

 

Tijdelijkheid van de aanlegfase 

De aanlegfase van dit project duurt acht jaar. Geef in het MER aan of en waarom de effecten 

van deze aanleg als tijdelijk worden bestempeld. Beschrijf in het MER in algemene zin en per 

thema welke effecten kunnen optreden tijdens de aanlegfase. Ga daarbij ook in op cumulatie 

van effecten en geef per aspect aan of effecten bij de aanleg een rol spelen. Geef aan welke 

effecten relevant zijn en op welke wijze deze kunnen worden gemitigeerd. Beschrijf ook de 

toekomstbestendigheid van het project en onderbouw in het MER waarom het datacenter na 

volledige ingebruikname nog aan de vraag voldoet. Maak in het MER ook duidelijk inzichtelijk 

welke effecten gelden tijdens de aanlegfase en welke gelden tijdens de gebruiksfase. 

 Energie en klimaat(mitigatie) 

Voor inzicht in de grootte van de energievraag én -levering van het datacenter dient een 

energiebalans opgesteld te worden. Besteed daarnaast in het MER niet alleen aandacht aan de 

vrijkomende broeikasgassen, maar ook aan het opwekken van eigen hernieuwbare energie. 

Doe dit voor het totale bedrijventerrein. Beschrijf op welke manier het terrein bijdraagt aan 

de klimaatdoelen tot 2050, keuze voor deze periode worden immers gemaakt in het 

bestemmingsplan dat nu voorligt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor 

zonnepanelen. Hiermee kan de externe energievraag worden verlaagd. Breng ook in kaart wat 

potentiële milieugevolgen zijn van het plaatsen van veel zonnepanelen op de gebouwen. 

 Water 

Voor het thema water beveelt de Commissie, naast wat al in de NRD is voorgesteld, extra 

onderzoek aan: 

• Beschrijf in het MER de thermische lozingen die plaatsvinden en ga in op effecten en 

knelpunten als gevolg van deze lozingen. Geef aan of maatregelen nodig en/of mogelijk 

zijn. 

• Geef aan of de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan creëert, leiden tot 

een afname van de chemisch en ecologische waterkwaliteit. Beschrijf in het MER of 

effecten zijn te voorkomen of te mitigeren met maatregelen. 
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• Geef aan of het bestemmingsplan kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten en aan 

de verbetering van de waterkwaliteit. 

• Onderzoek in het MER of de voorgestelde ontgrondingen de grondwaterkwaliteit en het 

grondwaterpeil beïnvloeden. Voer indien nodig een watertoets uit en bepaal de effecten 

van tijdelijke bemaling en peilverlagingen, als deze nodig zijn tijdens de aanlegfase. 

• Geef aan of de waterlopen in het gebied hetzelfde blijven als in de huidige situatie en 

beschrijf de effecten van de voorziene waterberging. 

 Bodem 

In relatie tot de warmtelevering aan woonwijken adviseert de Commissie om de mogelijkheid 

van midden temperatuur opslag (MTO) in de bodem te onderzoeken. Hierbij wordt rest-

warmte opgeslagen in de bodem op een diepte van honderd tot enkele honderden meters. 

 Natuur 

Beschrijf de factoren die de natuur gedurende de aanleg- en/of gebruiksfase kunnen 

beïnvloeden. In de aanlegfase zal het in ieder geval gaan om optische verstoring, licht- en 

geluidsverstoring, oppervlakteverlies leefgebied inclusief mogelijk het dempen van water-

lopen, stikstofdepositie, veranderingen in het grondwaterpeil en sterfte door inzet van 

materieel waaronder vrachtwagens. In de gebruiksfase vraagt de Commissie naast deze 

factoren ook aandacht voor (thermische) emissies naar water en mogelijke veranderingen van 

vliegroutes van vogels en vleermuizen in relatie tot aanvaringskansen met draaiende 

rotorbladen van windturbines. 

 

Gevolgen voor Natura 2000-gebieden 

Het voornemen kan in de aanleg- en gebruiksfase via externe werking gevolgen hebben voor 

Natura 2000-gebieden waaronder de Veluwe en Veluwerandmeren. Gevolgen voor de 

Veluwerandmeren kunnen onder meer optreden doordat lichtverstoring3 de slaapplaats-

functie van het Natura 2000-gebied beïnvloedt. Ook meervleermuizen ondervinden hinder 

van licht. Voor met name wit en groen licht zijn ze zeer gevoelig. Besteed ook aandacht voor 

de draagkracht voor foeragerende zwanen, ganzen en andere soorten niet-broedvogels 

waarvoor het gebied is aangewezen, ook rekening houdend met soorten die ’s nachts 

foerageren zoals de smient. 

 

In de NRD is terecht aangegeven dat stikstofdepositie een belangrijk aandachtspunt is. Maak 

Aerius-berekeningen van stikstofdepositie in de aanleg- en in de gebruiksfase, en houd bij 

de uitgangspunten ook rekening met remmend en optrekkend verkeer als gevolg van het 

plan.4 Met name de gevolgen voor de Veluwe vragen aandacht, omdat veel habitattypen en 

leefgebieden door stikstof- en zuurdepositie in een slechte conditie verkeren en geen 

bufferend vermogen meer hebben. Vrachtverkeer in de aanlegfase van en naar de Veluwe is 

daarmee een belangrijk aspect. 

 
3  Naast verschuiving van de 0,1 Lux-contour dient ook rekening te worden gehouden met de wijze waarop watervogels de 

lichtverstoring tijdens vliegbewegingen van en naar slaapplaatsen kunnen ervaren. 

4  Het rapport van de Commissie Hordijk beveelt aan om de afkapgrens voor het berekenen van stikstofeffecten van 5 km voor 

wegen te laten vervallen, omdat niet verdedigbaar is waarom voor wegen geen afstandscriterium geldt. Ook verder dan 5 

kilometer van de bron kan er stikstof neerslaan op Natura 2000-gebieden. Dit kan voor dit plan betekenen dat de 

stikstofdepositie hoger uitvalt. Houd hier rekening mee bij het besluit over het bestemmingsplan. 
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Indien een Passende beoordeling wordt opgesteld dan adviseert de Commissie die als bijlage 

op te nemen bij het MER en de essentie over te nemen in het hoofddocument. 

 

Gevolgen voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

Hoewel de Omgevingsverordening van de provincie Flevoland geen externe werking kent, is 

de invloed in de aanleg- en gebruiksfase op nabijgelegen NNN-gebieden5 een belangrijk 

milieuthema dat in het MER thuishoort. De Commissie denkt daarbij aan een uitstralend 

effect van licht en (in de aanlegfase) geluid, meer barrièrewerking door de toename van 

verkeer en verlies van foerageergebied.  

 

Gevolgen voor beschermde en kwetsbare soorten 

Beschrijf het voorkomen van beschermde soorten in de huidige situatie voor de verschillende 

gebruiksfuncties (broeden, paaien, foerageren, groeiplaatsen) en kwantificeer deze aan de 

hand van de bestaande inventarisatieprotocollen. Houd ook rekening met het eventueel 

dempen van waterlopen en thermische emissies voor aquatische organismen die daar 

gevoelig voor zijn. Ga in op de verboden van de Wet natuurbescherming (art. 3.1, 3.5 en 

3.10) die overtreden kunnen worden en ga per relevante soort in op de gevolgen voor de 

staat van instandhouding.6 Houd bij relevante beschermde of kwetsbare soorten, zoals de 

egel, ook rekening met verhoogde mortaliteit als gevolg van toename van wegverkeer. Neem 

bij de beoordeling ook mitigerende maatregelen in beschouwing, waaronder natuur-

vriendelijke oevers, faunapassages, kruidenrijke vegetaties en groenzones met dekking. 

 Woon- en leefomgeving 

4.6.1 Lucht 

Emissies naar de lucht 

Beschrijf de (verwachte) emissies voor de referentiesituatie, het voornemen en de 

alternatieven en/of varianten. Geef daarbij zowel maximale emissies als realistische emissies 

onder normale bedrijfsomstandigheden, maak een inschatting van de totale jaarvracht aan 

emissies. Onderbouw de herkomst van de emissies (metingen, schattingen, berekeningen) in 

het MER. 

 

Houd - indien in het plangebied sprake is van eigen energieopwekking - rekening met 

mogelijke emissies hiervan. Ga ook in op de effecten tijdens de aanlegfase en beschrijf deze 

kwantitatief. 

 

Luchtkwaliteit 

Om het voornemen en de alternatieven met de referentiesituatie te kunnen vergelijken, is het 

noodzakelijk om de effecten op de luchtkwaliteit te beschrijven, ook onder de grenswaarden. 

 
5  Waaronder Horsterwold, Knarbos en de ecologische verbindingszones Hoge Vaart, Hosterwold-Harderbroek en Knardijk. 

6  De uitgevoerde quick scan in het kader van het onderdeel soortenbescherming van de Wet natuurbescherming gaat in op de 

gevolgen voor de staat van instandhouding van vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest. Omdat de Wet 

natuurbescherming verslechtering van de staat van instandhouding van vogelsoorten niet toestaat is het gepast om de 

gevolgen voor alle relevante soorten in beschouwing te nemen waarvan de Staat van Instandhouding (SvI) ongunstig is. Ook 

bij soorten van de Habitatrichtlijn is de SvI een belangrijke graadmeter voor de veerkracht van de (lokale) populatie. Bij op 

grond van artikel 3.10 Wnb nationaal beschermde soorten kan het begrip SvI worden gelezen als vitaliteit van de populatie. 
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Presenteer de concentraties van de in dit kader relevante stoffen (in ieder geval PM10, PM2,5, 

NO2 en SO2 in de lucht op een kaart middels verschilcontouren). Geef per contour aan waar 

woningen en andere gevoelige objecten en groepen zich bevinden en hoeveel het er zijn.  

Maak voor de emissie van nog niet ingevulde percelen gebruik van kentallen gerelateerd aan 

de milieucategorie. Houd rekening met de emissies ten gevolge van eventuele 

energieopwekking. 

 

Maak gebruik van modelberekeningen die voldoen aan de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 

(2007). Toets de concentraties van stoffen in de lucht aan de grenswaarden en richtwaarden 

uit de Wet milieubeheer. Ga ook in op de effecten tijdens de aanlegfase. 

 

Geur 

Geef aan wat de (te verwachten) geurbronnen zijn, wat de immissie in de omgeving is en of 

mogelijk sprake is van geurhinder. Vergelijk het voornemen en de alternatieven met de 

referentiesituatie. Geef tevens aan hoe de emissie en daarmee de immissie kunnen worden 

beperkt. Aangezien de gemeente geen eigen geurbeleid heeft, dient getoetst te worden aan 

het provinciaal geurbeleid. 

4.6.2 Geluid 

Voor het woon- en leefmilieu zijn de geluidemissie ten gevolge van het datacenter en de 

industriële activiteiten en in mindere mate het verkeer relevant. Het bestemmingsplan maakt 

de vestiging van grote lawaaimakers mogelijk. De bestaande geluidzone rondom de nabij-

gelegen industrieterreinen Hosterparc en Trekkersveld zal immers worden verruimd. 

 

Geef de omvang van het industrieterrein en de ligging van de huidige en nieuwe zonegrens 

aan. Breng voor de referentiesituatie, het voornemen en de alternatieven de geluidbelasting 

in beeld. Geef de geluidbelasting en maximale geluidniveaus ter hoogte van de woningen 

binnen de geluidzone. Ga in op voorziene afwijkende omstandigheden, zoals het 

proefdraaien van de noodaggregaten van het datacenter. Beschouw ook het gebruik van 

alternatieve koelmethoden, indien koeling middels oppervlaktewater niet toereikend is. 

 

Het toetsingskader voor de geluidsbelasting is de Wet geluidhinder. Maak gebruik van 

modelberekeningen die voldoen aan de Wet geluidhinder en onderliggende regelingen. Geef 

een onderbouwing van de inputgegevens van de rekenmodellen.  

 

Indien blijkt dat sprake is van overschrijding van de wettelijke grenswaarde geef dan een 

beschrijving met welke oplossingen deze overschrijding kan worden gemitigeerd en hoe 

effectief deze oplossingen zijn.  

 

Ga indien relevant in op de cumulatie van industrie- en verkeerslawaai ter hoogte van 

geluidgevoelige bestemmingen binnen het studiegebied. Ga ook in op de effecten tijdens de 

aanlegfase. 

4.6.3 Externe veiligheid 

Maak een inventarisatie van de risico’s die in het studiegebied spelen (industrie, weg, 

windturbines, buisleidingen). Ga bij de beoordeling van externe veiligheidseffecten in op: 
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• De inrichtingen met de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals de grote hoeveelheden 

dieselolie. 

• De ligging en gebruik van de buisleidingen in het studiegebied. 

• Het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en de maatregelen die de kans op 

ongevallen en/of gevolgen beperken. 

• De beschrijving van mogelijke risicovolle activiteiten buiten het plangebied waarvan het 

invloedsgebied zich uitstrekt over het plangebied. 

4.6.4 Gezondheid 

De Commissie adviseert om in te gaan op gezondheidseffecten. Bekend is dat ook onder 

wettelijke normen gezondheidseffecten kunnen optreden. Gebruik onder andere de bij de 

deelonderzoeken geluid en luchtkwaliteit (zie voorgaande paragrafen van dit advies) 

verkregen informatie om in te gaan op het aspect gezondheid.  

 

De Commissie adviseert om op een kaart aan te geven hoeveel woningen en andere gevoelige 

bestemmingen binnen de diverse (verschil) contouren voor lucht en geluid liggen. Geef aan in 

hoeverre de alternatieven onderscheidend van elkaar zijn. Laat daarnaast zien welke 

mitigerende maatregelen mogelijk zijn om gezondheidsschade zoveel mogelijk te 

voorkomen, dan wel de volksgezondheid te verbeteren. Ga ook in op de effecten tijdens de 

acht jaar durende aanlegfase en onderzoek aanwezigheid en mogelijke effecten van 

(elektromagnetische) straling. 

 Verkeer 

Uit de NRD blijkt dat de gemeente Zeewolde de uitbreiding van het reguliere bedrijventerrein 

(35 hectare) op het bestaande wegennet van Trekkersveld III ontsluit. Het datacenter krijgt 

een nieuwe ontsluiting op de Gooiseweg (N305). Beschrijf in het MER de huidige en 

toekomstige wegenstructuur en de routes die beschikbaar zijn voor autoverkeer, fietsverkeer 

en openbaar vervoer. Er is een verkeersonderoek uitgevoerd, dat in het MER wordt 

geactualiseerd en gecomplementeerd. In dit onderzoek dienen naast de huidige situatie ook 

de autonome situatie in 2030 en het planalternatief (2030) in beeld te worden gebracht. De 

Commissie adviseert bovendien in dit onderzoek: 

• Te berekenen wat de verkeersgeneratie voor een gemiddelde werkdag is. Doe dit voor 

zowel het reguliere bedrijventerrein als voor het datacenter. Maak daarbij verschil in de 

omvang van personenautoverkeer en vrachtverkeer en de routes die het verkeer zullen 

gebruiken. Doe zit voor zowel de aanlegfase als de fase van ingebruikname. Motiveer de 

aannames die bij de berekeningen worden gedaan. 

• Te bekijken wat de te verwachten intensiteiten voor het autoverkeer (personenauto’s en 

vrachtauto’s) zijn. Doe dit voor het studiegebied, zoals in de (concept) verkeerstoets is 

aangehouden. Beschrijf hierbij de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in het netwerk 

(wegvakken en kruispunten) door uit te gaan van het maatgevende spitsuur. Geef aan 

welke maatregelen nodig zijn wanneer de doorstroming knelpunten laat zien. 

• Te beschrijven op welke wijze het parkeren voor de verschillende doelgroepen 

(werknemers, vrachtverkeer, bezoekers) is en wordt georganiseerd en hoe de 

bewegwijzering plaatsvindt. Doe dit voor zowel het reguliere terrein als het datacenter. 

Geef een berekening van het benodigde parkeerareaal op basis van de gekozen 

mobiliteitsuitgangspunten. Besteed in het MER aandacht aan efficiënte indelingen en 

dubbelgebruik van parkeervoorzieningen teneinde ruimtebeslag te beperken. 
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Door de toename van verplaatsingen van en naar het totale bedrijventerrein Trekkersveld 

ontstaan kansen voor meer mobiliteitsmanagement vanuit het bedrijfsleven en de gemeente. 

De Commissie adviseert te onderzoeken of door mobiliteitsmanagement de verkeersdruk kan 

worden beperkt en of kan worden bijgedragen aan meer duurzame mobiliteit.  

 

De Commissie wijst erop dat door de toenemende verkeersdruk de bereikbaarheid van het 

plangebied kwetsbaar kan zijn en kan leiden tot verhoogde risico’s voor de verkeers-

veiligheid. Onderzoek de risico’s zoals meer vrachtverkeer, hoge rijsnelheden op langgerekte 

wegen, de diverse in- en uitritten en het zicht op de weg en toenemend langzaam verkeer. 

Geef aan met welke maatregelen die risico’s beheersbaar worden. 

 Landschap en cultuurhistorie 

Het bedrijventerrein en het datacenter hebben impact op het landschap. Er ligt een 

landschappelijke inpassingsopgave, waarbij goede inpassing veel meer is dan alleen optisch. 

Beschrijf wat de landschappelijke relatie is tussen de 166 hectare bestemd voor het 

datacenter en de 35 hectare bestemd voor het reguliere bedrijventerrein. Ga in op 

archeologische waarden en hoe met eventuele aanwezigheid hiervan rekening wordt 

gehouden bij de uitvoering van het project. Houd ook rekening met de landschappelijke 

interferentie van het project met windturbines en met waterbergingen, groengordels en de 

benodigde ontgrondingen. 

 

Gebruik in het MER recent, goed leesbaar kaartmateriaal en voeg duidelijke visualisaties van 

het plan toe. 

 Overige aspecten 

 Monitoring & evaluatie 

Houd bij de vergelijking van de alternatieven en bij de toetsing van de alternatieven aan 

(project-)doelen en wettelijke grenswaarden expliciet rekening met de onzekerheden in 

effectbepalingen. Geef daarvoor in het MER inzicht in: 

• De waarschijnlijkheid dat effecten optreden, met best-case en worst-case scenario’s. 

• Het belang van de onzekerheden in effectbepalingen voor de significantie van 

verschillen tussen alternatieven, en daarmee voor de vergelijking van alternatieven. 

• De onzekerheden in de aanlegfase en de relatief lange duur hiervan. 

• Op welke wijze en wanneer na realisering van het initiatief de daadwerkelijke effecten 

geëvalueerd worden en welke maatregelen ‘achter de hand’ beschikbaar zijn als 

(project-)doelen en grenswaarden in de praktijk niet gehaald worden. 

 Samenvatting van het MER 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en 

insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig document 
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leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de 

belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals: 

• De voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten inclusief de aanlegfase. 

• De belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit 

en de alternatieven, de onzekerheden en leemten in kennis die daarbij aan de orde zijn. 

• De vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectie van het 

voorkeursalternatief. 





 

 

 

 

 





Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Reactie MER Trekkersveld
Datum: vrijdag 9 oktober 2020 18:40:18
Bijlagen: DOCUVITP-#2664392-v4-Opmerkingen_MER_Trekkersveld_(concept_27_augustus.DOCX

Beste 
 
Hierbij de opmerkingen van de provincie over het MER Trekkersveld.
 
Met vriendelijke groet,

 

Provincie Flevoland
A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl
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Opmerkingen MER Trekkersveld (concept 27 augustus) 

Deze opmerkingen op het MER worden gemaakt in het kader van het verlengd vooroverleg op het 
voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Zeewolde. Deze reactie betreft het concept-MER 
(versie 27 augustus) en de daarbij behorende bijlagen. Indien van onderzoeken later nieuwe versies 
zijn opgeleverd, zijn deze niet betrokken in deze reactie. 

In deze reactie zijn de opmerkingen van verschillende provinciale deskundige opgenomen. Hierdoor 
kunnen opmerkingen meerdere keren voorkomen. 

De reactie bestaat uit vier delen. De reactie start met de algemene opmerkingen. Deze 
opmerkingen gaan over het hele MER, dan wel meerdere onderdelen van het MER samen. Daarnaast 
wordt hier ingegaan op een aantal adviezen van de Commissie MER. Het tweede en derde deel gaan 
respectievelijk over deel A en deel B van het MER. Deze opmerkingen staan in chronologische 
volgorde. Als laatste staan de opmerkingen over de bijlagen bij het MER.   

Deze reactie is afgestemd met de OFGV. Zij zal ook reageren op het MER. Indien zij opmerkingen 
heeft, die niet in deze reactie zijn meegenomen, kunnen deze als aanvullend worden beschouwd. 

Algemene opmerkingen 

• De teksten voor de verschillende ontwikkelingen in het MER (BP, Trekkersveld, datacenter) 
lopen door elkaar. Hierdoor is de tekst moeilijk navolgbaar en onduidelijk welke teksten op 
de ontgrondingsvergunning slaan en welke meer algemeen zijn voor het bestemmingsplan. 
Daarbij zijn de effecten van de ontgrondingen in de kaders zeer summier beschreven en 
moet voor diepgaandere informatie de hele tekst van het MER worden doorgenomen. Dit 
terwijl er was toegezegd dat de informatie t.b.v. het onderdeel ontgrondingen goed 
leesbaar in het MER zou worden opgenomen. 

• Het bestemmingsplan is kaderstellend voor de ontgrondingenvergunning. In dit 
gecombineerde plan-/projectm.e.r. dient voor zowel het bestemmingsplan als de 
ontgrondingenvergunning de effecten te worden onderzocht. Dit vraagt om een verschillend 
detailniveau van de onderzoeken en het plangebied waarvoor de effecten onderzocht 
moeten worden verschild. Voor Trekkersveld IV wordt niet op plan-m.e.r.niveau ingegaan op 
de ontgrondingen die ook daar mogelijk nodig zijn.   

• De aanlegfase van het datacenter duurt 8 jaar. Voor de berekeningen is uitgegaan van de 
totale effect van de aanleg gedeeld door 8. Er wordt echter niet in een constant tempo 
aangelegd, maar in verschillende fasen. Hierdoor kunnen de effecten in de verschillende 
jaren van de aanlegfasen variëren.  Verder wordt de eerste fase al in gebruik genomen 
terwijl de volgende fasen nog worden aangelegd. Hierdoor overlappen de aanleg- en 
gebruiksfase deels. Deze worden in de berekeningen echter als opeenvolgende fasen 
beschouwd. Het MER zou hier meer inzicht in moeten geven.  

• Voor een goed MER is het belangrijk om voor de verschillende onderzoeken uit te gaan van 
dezelfde uitgangspunten, inputgegevens en berekeningsjaren worden gehanteerd. In bijlage 
6 zouden de uitgangspunten voor de onderzoeken worden opgenomen, echter deze bijlage 
ontbreekt bij het MER. Bij het vergelijken van de onderzoeken blijkt dat er verschillende 
inputgegevens zijn gehanteerd.  Zo zijn er verschillen tussen de emissiegegevens die in de 
tabel “Inzet en emissie van mobiele werktuigen en vrachtwagens op de bouwplaats” die in 
het stikstofdepositieonderzoek zijn gebruikt en de tabel hierover in het  
luchtkwaliteitonderzoek. Ook de inputgegevens over motorvoertuigen naar datacenter 
blijken te verschillen: 
 

 Lichte mvt Middelzware mvt Zware mvt 
AERIUS  1600 200 200 
verkeerstoets 560 0 50 
geluid 626 0 50 

• De AERIUS-berekeningen betreffen alleen het datacenter. Het MER is gemaakt voor het 
bestemmingsplan en de benodigde ontgrondingenvergunning. In de passende beoordeling 
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wordt echter alleen de emissie van de datacenter meegenomen. De emissies van de te 
vestigen bedrijven en het bouwrijp maken (inclusief ontgrondingen) van de 35 ha 
bedrijfsterrein zijn dus niet meegenomen in de AERIUS-berekeningen.  

• Een deel van het terrein van het datacenter wordt (nog) niet bebouwd. Welke 
ontwikkelingen gaan hier in de toekomst plaatsvinden? Als het datacenter in de toekomst 
mogelijk nog kan worden uitgebreid, geef hiervan dan een doorkijk naar de toekomst in het 
MER. 

• Cumulatie speelt in dit MER zowel voor de verschillende activiteiten die in het 
bestemmingsplan gelijktijdig mogelijk worden gemaakt, zoals datacenter, bedrijventerrein 
Trekkersveld IV, buisleidingen, etc. als voor de activiteiten die dit bestemmingsplan 
mogelijk maakt met projecten in de omgeving. Cumulatie gaat in de meeste 
effecthoofdstukken over cumulatie van activiteiten binnen het plan, maar is niet overal 
voldoende uitgewerkt. Er wordt niet ingegaan op cumulatie met projecten in de omgeving, 
uitgezonderd ecologie. 

• Het MER is opgesteld voor verschillende m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige 
activiteiten. Wat daarbij opvalt is dat de activiteiten aanleg bedrijventerrein (incl. 
campus), proceswatersysteem, warmtebuisleiding, hoogspanningsverbinding in elk 
effecthoofdstuk apart worden beschreven en samengevat in deel A. De activiteit 
ontgrondingen wordt echter weggestopt in een kadertje. Ook in deel A, H5 wordt 
ontgrondingen (visueel) weggestopt als een ondergeschikt onderwerp aan de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein. De vormvrije m.e.r.-beoordelingsplichtige optie van de eigen 
aansluiting op de N305 is helemaal niet als activiteit opgenomen.  

• In H6 mitigerende maatregelen wordt niet aangegeven of deze maatregelen van toepassing 
zijn op het BP of voor de ontgrondingvergunning. Ook in H7 wordt bij de leemten in kennis 
en aanzet evaluatieprogramma niet aangegeven of dit relevant is voor BP of vergunning. 

• Het MER is zodanig opgesteld alsof de aansluiting op de N305 al een voldongen feit is. Dit 
terwijl dit nog onderwerp van gesprek is tussen de provincie, gemeente en initiatiefnemer. 
De aansluiting op de N305 zal in het MER daarom beter meegenomen worden als alternatief 
of variant voor de uitvoering. (BP) 

• Nog niet alle beschikbare onderzoeken zijn verwerkt in het MER. Neem deze ook mee in het 
definitieve MER, bv. archeologie.  

• Naar aanleiding van advies Commissie mer:  
o Er is geen locatiealternatief onderzocht. Er wordt slechts gemotiveerd waarom dit 

de enige locatie is. Bij beoordeling verschillende alternatieven moeten de 
milieubelangen beter worden belicht. 

o Er zijn geen varianten voor de inrichting van het bedrijventerrein onderzocht. 
Geadviseerd is varianten te benoemen in relatie tot het benodigde aantal 
ontgrondingen ten behoeve van waterberging. Er dient ook nader ingegaan te 
worden op parkeermogelijkheden, plaatsen hallen/gebouwen waarvoor minder 
grondverzet nodig is. Dit advies is onvoldoende uitgewerkt in het MER. (3.3 
Varianten inrichting bedrijventerrein) 

o  “Ontgrondingen, geef aan welke plaatsvinden en of hier alternatieven en/of 
varianten mogelijk zijn, waarbij minder graafwerk nodig is.” In par. 3.3.5 
Ontgrondingen wordt alleen ingegaan op 2 mogelijk methode om bouwrijp te maken 
(integrale ophoging en cunettenmethode). Er wordt in het MER niet onderzocht wat 
de effecten zijn van de 2 genoemde methodes. Alternatieven/varianten voor de 
ontgronding zijn onvoldoende in beeld gebracht. Uit het MER blijkt ook niet 
duidelijk welke keuze is gemaakt. 

o De voorgestelde mogelijkheid van midden temperatuur opslag (MTO) is niet mogelijk 
ter plaatse van het datacenter i.v.m. de ligging in de boringvrije zone. (4.4 bodem) 

o Het advies om effecten op gezondheid in beeld te brengen is alleen voor geluid 
uitgewerkt. (4.6.4 gezondheid)  



Deel A: 

• Plangrens in de figuren klopt niet.  
• Een kaartje zou de ligging van de ontsluiting duidelijker kunnen maken, maar ontbreekt in 

zowel par. 3.3.1 als de samenvatting.  
• Samenvatting: Uit de beschrijving in de samenvatting blijkt niet duidelijk dat de 740.000m2 

die wordt ontgrond alleen voor het datacenter is. Het is onduidelijk hoeveel er zal worden 
ontgrond voor het bedrijventerrein Trekkerveld IV.  

• Tabel 1.2.: Hierin zijn de categorieën D24.1 en D24.2 samen genomen en daarbij voorzien 
van 1 omschrijving van gevallen terwijl die omschrijving in het Besluit 
milieueffectrapportage voor 2° verschilt.  

• Par. 1.3.2.: De beantwoording van de zienswijze ontbreekt nog. 
• 1.4 leeswijzer: De samenvatting en H.1 wordt niet genoemd in deel A. 
• Par. 3.3.4. ontgrondingen: Waarom wordt er verschil gemaakt tussen tijdelijke en 

permanente ontgrondingen?  
• Effecten m.b.t. ontgrondingen (p.72): Bodem ontbreekt. De ontgrondingen hebben een 

positief effect (0) op de waterberging. Grondwateroverlast idem positief (0). Alleen water 
heeft een beoordeling, de rest heeft een beschrijving. Verkeer vergelijkt aanlegfase met 
volledig gerealiseerd alternatief, maar tijdens aanleg zal een gedeelte al in gebruik worden 
genomen. De concentratie NO2 en PM10 is niet alleen toets aan grenswaarden. 
Geluidsemissies onder normen van Bouwbesluit is niet het zelfde als geen effect.  

• H4.2 Beoordelingskader: Het beoordelingskader wordt alleen gegeven voor het geheel. De 
effecten worden beschreven voor de verschillende activiteiten. Er wordt niet aangegeven 
welk criterium voor welke activiteit relevant is.  

• De opmaak van H5 is niet consistent. De m.e.r.beoordelingsplichtige activiteiten worden 
gepresenteerd in tabel (bedrijventerrein + campus, proceswatersysteem, 
warmtebuisleiding, hoogspanningsverbinding), behalve de m.e.r.plichtige activiteit 
ontgrondingen. Ontgrondingen dient minimaal op dezelfde wijze te worden beschreven als 
de overige m.e.r.beoordelingsplichtige activiteiten. Daarnaast verschil tussen alinea’s met 
kopjes/bullets en gebruik van oranje voor signaalwoorden. 

• De vormvrije m.e.r.beoordelingsplichtige aansluiting op de N305 ontbreekt in H5.  
• H5 tabel 5-2:  

o Chemische waterkwaliteit Wolderwijd heeft een – gekregen, maar geen kleurtje. 
o effectbeoordeling bodem proceswatersysteem komt niet overeen met de 

effectbeoordeling bodem in deel B, tabel 1-7. 
o effectbeoordeling archeologie komt niet overeen met de effectbeoordeling 

archeologie in deel B. 
• H5: Effecten in de aanlegfase m.b.t. ontgrondingen. Effecten van de ontgronding treden 

niet perse alleen in de aanlegfase op. Effecten op bv. archeologie en hydrologie kunnen ook 
permanent zijn en/of in de gebruiksfase optreden.  

• H6: samenvatting effectbeoordeling archeologie na mitigerende maatregelen noemt effect 
mogelijk 0 wanneer gekozen wordt voor behoud door planaanpassing. De omschrijving van 
de activiteiten inclusief de weergave van de voorgenomen ontgrondingen laat geen ruimte 
voor planaanpassing voor het gedeelte datacenter. De samenvatting van het effect na 
mitigerende maatregelen moet dan zijn: rood --.  
Voor de delen waar planaanpassing mogelijk is, graag uitwerken wat de te nemen 
maatregelen zijn. 

• 7.1 leemten in kennis is voor archeologie niet meer actueel, recente onderzoeksresultaten 
hierin verwerken.  

• 7.1 het ontbreken van een emissietoets proceswater is een leemte in kennis 
• 7.1 leemte in kennis aardkundige waarden is niet overgenomen. 
• 7.1: Ecologie: de leemte in kennis over elektromagnetische velden is niet opgenomen in de 

tabel. 
• Mitigerende maatregelen worden per onderwerp gepresenteerd (bedrijventerrein + campus, 

proceswatersysteem, warmtebuisleiding, hoogspanningsverbinding) behalve voor 



ontgrondingen en aansluiting N305. Ook voor deze activiteiten dienen mitigerende 
maatregelen voor zover van toepassing worden opgenomen. 

 

Deel B: 

In een groot aantal hoofdstukken ontbreken de provinciale beleidskaders (m.n. Omgevingsvisie, 
Omgevingsprogramma, Omgevingsverordening). Daarnaast zijn beleidskaders soms onder de 
verkeerde kop opgenomen (waterschapsbeleid onder provinciaal beleid, provinciaal beleid onder 
gemeentelijk beleid). 

H.1 Bodem 

• Ontbreken provinciale kaders 
o Omgevingsprogramma 
o Omgevingsverordening Flevoland 

• In tabel 1-4 staat dat een gesloten grondbalans zonder aanvoer van buitenaf als positief 
wordt beoordeeld. Onduidelijk is wat het positieve hieraan is t.o.v. de referentiesituatie 
waarin niets veranderd. De beoordeling neutraal lijkt hier beter op zijn plaats. In lijn 
daarmee zou ook de beoordeling voor gesloten grondbalans (-) en met (veel) meer aanvoer 
van buitenaf (--) moeten worden aangepast. 

• Voor het project zal grond van buiten worden aangevoerd. Wat is kwaliteit van de 
aangevoerde grond en wat voor effect zal dat hebben voor de bodemkwaliteit van het 
gebied?  

H.2 en 3 Water 

• Omgevingsprogramma 
• Omgevingsverordening Flevoland 
• De keur 2017 staat genoemd onder Provinciaal beleidskader. Deze is echter van het 

Waterschap. 
• De wateraspecten zijn volgens de beschrijving kwantitatief beoordeeld, maar feitelijk is het 

kwalitatief en subjectief. Normen en percentages warm water zijn wel gekwantificeerd, 
maar de effecten en oordelen worden op basis van (expert) judgement gegeven. 

• Het gebied ligt in de boringsvrije zone (Omgevingsverordening Flevoland). Dit geeft 
belangrijke beperkingen. Dit wordt niet genoemd.  

o Bijvoorbeeld: de Ondergrondse 150kV verbinding wordt op minimaal 4 meter onder 
de hoge vaart aangelegd 

o Let hier ook op met de andere zaken die aangelegd worden. 
• Er is in het MER geen aandacht voor grondwaterkwaliteit  
• Het gebied waarin het plangebied ligt, is belangrijk voor de Flevolandse drinkwaterwinning. 

Hiermee zijn risico’s voor de grondwaterkwaliteit zeer belangrijk.  
• Gezien de locatie gaat de leiding mogelijk door het waterwingebied en zeker door het 

grondwaterbeschermingsgebied van Harderbroek/Vitens, om het vervolgens te lozen in het 
intrekgebied van de winning. Alleen de effecten op KRW en basisparameters in beeld 
brengen is te beperkt.  

• Voor de KRW zijn ook de aquatisch ecologische effecten belangrijk. In het MER zijn echter 
alleen de  chemische en thermische effecten onderzocht. 

• Proceswater: “Het ingenomen water dikt in doordat een deel verdampt en een deel is 
toegepast in de klimaatinstallatie om de vochthuishouding in de datacentercampus op orde 
te houden. Om het rendement van de koel- en bevochtigingsinstallatie te borgen, wordt het 
ingenomen oppervlaktewater voorbehandeld waarbij bepaalde chemicaliën worden 
gedoseerd. Hierdoor kan het zijn dat er in het te lozen proceswater nog sporenelementen 
van de in de voorbehandeling toegepaste chemicaliën zitten.”. Er wordt voorgenomen nog 
een emissietoets te doen. Dit is nog een belangrijke leemte in de kennis. Het is nu nog 
onduidelijk om welke stoffen het gaat en wat daar de potentiele effecten van zijn. 



• Voor afspoeling wordt er van uitgegaan dat alleen schoon hemelwater afstroomt van het 
terrein. Dat lijkt echt te kort door de bocht, gezien de voertuigen en voorgenomen 
activiteiten waaronder industrie. De scores 0 (data) en + (bedrijven) lijken hier niet logisch.  

• In tabel 2-11: variant Wolderwijd heeft een – gekregen, maar geen kleurtje. 
• Rijk, provincie en het waterschap kennen een restrictief wateraanvoerbeleid. Dit komt 

voort uit duurzaamheidsoverwegingen en afspraken in het kader van het Deltaprogramma. 
De extra watervraag kan kritisch zijn in droogteperioden en mogelijk moet de inname 
gestopt (verdringingsreeks). Het is onduidelijk in hoeverre de genoemde netto-inlaat 
rekening houdt met de warmtelevering aan het warmtenet. Wordt deze groter als er geen 
levering is (niet haalbaar) of niet nodig (zomer)? 

• Tabel 3-8: De ‘–‘ hebben geen oranje kleur gekregen 

H.4 Ecologie 
• Ontbreken provinciale kaders 

o Omgevingsprogramma 
o Omgevingsverordening Flevoland (verordening ruimte provincies is te algemeen) 

• Barro is landelijk i.p.v. provinciaal. 
• Voor het realiseren van een bovengrondse hoogspanningsverbinding moet ook onderzocht 

worden wat de impact op de natuur gaat zijn (vogels en instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied Veluwerandmeren). Dat het Natura 2000-gebied op 1,5 km afstand ligt en er 
dus geen effect is verdient nadere onderbouwing. Vanuit het beleid is het sowieso wenselijk 
dat men rekening houdt met mitigerende maatregelen bijvoorbeeld door het plaatsen van 
“vogelflappen” zodat vogelslachtoffers beperkt kunnen worden.  

• Er wordt water onttrokken en mogelijk koelwater geloosd op de Hoge Vaart dan wel het 
Wolderwijd. Gesproken wordt over een mengzone van 6,3 m2 in het Wolderwijd en licht 
negatieve effecten op kranswieren. Dit dient nader toegelicht te worden. Wat is de 
temperatuur van het koelwater en van het oppervlaktewater in de zomer? Wat is de 
onderbouwing van een mengzone van 6,3 m2? Hoeveel water wordt er per etmaal geloosd? 
Wat is worst case het verlies aan oppervlak kranswieren? Voor de Hoge Vaart idem wat is de 
onderbouwing dat er slechts water opwarmt in 2 meter van de 30 meter van de Hoge Vaart 
en er geen effecten optreden op natuurwaarden? Zijn er andere methoden mogelijk dan 
biofouling om aangroei van algen te verwijderen? In het Wolderwijd komt de 
rivierdonderpad en kleine modderkruiper voor wat zijn hierop de effecten? Zijn er effecten 
te verwachten op andere vissoorten (rode lijstsoorten)? Ecologisch gezien zou het overigens 
de voorkeur hebben om de koelwaterlozing op het Wolderwijd te laten plaatsvinden gezien 
dit een groter waterlichaam is en meer bufferende capaciteit bevat. 

• Het plangebied beslaat 4 boerenbedrijven. Volgens Arcadis moeten er oa in totaal ca 94 
nesten van de huismus en 44 van de boerenzwaluw worden teruggebracht. Ingrijpender is 
echter dat ook het leefgebied (voedsel) zal verdwijnen. Nesten en leefgebied zal moeten 
worden teruggebracht en dit zal moeten worden gemonitord, dit is een grote opgave! 
Daarnaast moet er gemitigeerd worden voor kerkuil en steenmarter en vleermuizen.  

• Onderzoek ontbreekt naar effecten op beschermde soorten van het plaatsen/realiseren 
transformatorstation, hoogspanningsleiding, buisleiding, waterinlaat en afvoer. (BP) 

• In het MER rapport staat dat de effecten op de NNN als ‘neutraal’ zijn aangemerkt, met als 
argumentatie: ‘NNN, Er is geen aantasting van oppervlakteverlies van leefgebieden of 
groeiplaatsen of versnippering van leefgebieden en groeiplaatsen in NNN. Dit is als neutraal 
(0) beoordeeld’. Deze constatering is te kort door de bocht. Het plangebied strekt zich uit 
aan beide zijden van de Hoge Vaart, die in zijn geheel als NNN (ecologische verbinding) is 
begrensd. Expliciet zal moeten aangegeven worden dat uit de toetsing blijkt dat daar geen 
effecten van optreden. Daarnaast wordt het plangebied omsloten door NNN. Bij toetsing van 
mogelijke effecten dient te worden gekeken naar mogelijke negatieve effecten op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de (omliggende) NNN, dat kan dus ook betekenen 
dat je uitstralende effecten op naastgelegen NNN mee moet nemen in je toetsing. Het MER 
zal op het punt van NNN dus aangevuld moeten worden. 

H.5  archeologie.  

• Provinciaal beleidskader (CHW provincie Flevoland): wel gelegen in aandachtsgebied 



• Onder afbeelding 5.1: inmiddels zijn de resultaten van het verkennend onderzoek 
beschikbaar, dus deze kunnen onderdeel uitmaken van de beoordeling.  

• 5.4.1 kader ontgrondingsvergunning: ‘schade wordt beperkt door het in acht nemen van aan 
de vergunning verbonden voorschriften’ – deze zin hoort hier niet thuis. De initiatiefnemer / 
het MER geeft aan wat de mogelijke mitigerende maatregelen zijn, zonder dit door te 
schuiven naar de vergunningverlener. ‘beperken van de schade’ kan via een advies tot een 
variant die leidt tot een minder negatieve effectbeoordeling, dit dient dan uitgewerkt te 
worden in het MER. Een mitigerende maatregel is planaanpassing, bijvoorbeeld waarbij de 
ontgronding wordt beperkt tot ontgravingen tot boven het (potentieel) archeologisch niveau 
of tot ontgravingen in delen zonder een archeologische verwachting. Als planaanpassing niet 
tot de mogelijkheden behoort, is behoud ex situ de overblijvende maatregel. Hiervan is al 
aangegeven dat dit niet leidt tot een minder negatieve effectbeoordeling. Voorwaarden aan 
de vergunning betreffen het in de eindfase vastleggen van de te nemen 
behoudsmaatregelen. 

• In het kader wordt verwezen naar een uitgebreidere toelichting in paragraaf 5.4.1, het 
kader staat echter in 5.4.1. Een uitgebreidere toelichting op het effect door de 
voorgenomen ontgrondingen ontbreekt.  

• Op p. 89 staat dat nog niet bekend is tot welke diepte de ingrepen zullen reiken. Er is 
echter in deel A en als bijlage een afbeelding ontgrondingen bijgevoegd, waarop zones met 
ontgravingen tot circa 4 meter – maaiveld zijn weergegeven. 

• p. 90 meekoppelkans waterberging: hier graag de verstoringsdiepte vanaf maaiveld noemen. 
Ligt de meekoppelkans in het in één keer uitvoeren van het archeologisch onderzoek? Wordt 
dit een aparte vergunningaanvraag? 

• Onder 5.5 staat: ‘Het plangebied kan bijvoorbeeld worden opgehoogd om de 
verstoringsdiepte te beperken en zodoende niet tot in het archeologisch relevante niveau te 
laten reiken.‘ Hoe verhoudt zich dit tot de resultaten van het verkennend onderzoek? En tot 
de voorgenomen ontgrondingen activiteiten? Er is sprake van ontgravingen tot 4 meter – 
huidig maaiveld.   

• Ook staat er: ‘Indien planaanpassing (dus behoud in situ) niet mogelijk is, is het 
documenteren van de te vernietigen waarden een optie (behoud ex situ).’ De 
mogelijkheden voor planaanpassing en behoud in situ en de noodzaak voor behoud ex situ 
volgen uit het (verkennend) onderzoek, in eerste instantie door de diepteligging van de 
archeologische lagen af te zetten tegen de huidige plannen. Het onderzoek, waar nodig 
gevolgd door karterend en waarderend onderzoek, wijst uit of sprake is van 
behoudenswaardige vindplaatsen. In dat geval is behoud ex situ niet slechts een optie, maar 
een vereiste.  Het woord optie zoals hierboven geciteerd daarom niet gebruiken. 

• Tabel 5.9: planaanpassing is in de huidige teksten nergens een reële uitgewerkte optie, 
behoud ex situ leidt niet tot een minder negatieve beoordeling, de tabel effect na 
mitigerende maatregelen blijft dus rood --. 

• 5.6.1: volgende zinnen weglaten: eerste alinea ‘Indien de bodem … naar neutraal (0).’ en 
de gehele tweede alinea. Het MER benut niet alle beschikbare informatie, de losse 
opmerking aan het eind van alinea 1 is een van vele scenario’s en voegt daardoor niets toe. 
Alinea 2 is op deze wijze geformuleerd onjuist. De waardebepaling van een bekende 
vindplaats is nooit gebaseerd op aannames maar juist op onderzoek. De hele AMZ cyclus is 
gericht op een trechtering zodat onderzoek zo gericht mogelijk worden ingezet, waarbij de 
verschillende fases onder andere antwoord geven op de hier gestelde vragen mbt omvang en 
conservering. Het algemeen geldende advies is om voor een MER en de vergunning het 
onderzoek af te ronden tot en met de waarderende fase. Indien anders geformuleerd kan 
deze alinea dat advies uitdragen. Daarmee wordt de effectbeoordeling verbeterd en kunnen 
gerichte adviezen voor planaanpassing en behoudsmaatregelen worden geformuleerd. 

H.7 Verkeer  

• Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 is opgenomen in het Omgevingprogramma Flevoland. 
• De cijfers van 2030 lijken vrij realistisch, maar dat met de kennis en doorontwikkeling 

van(af) 2014. Voor de beschikbare telpunten had Arcadis nog extra gebruik kunnen maken 



van de cijfers van 2019 om waar te nemen dat het verkeer op sommige corridors al vrij snel 
richting de waarden van 2030 gaan. Het model geeft nu waarden voor 2030, maar het is 
logisch om 2035 of 2040 aan te houden.  

• Het is onduidelijk in het onderdeel OV welke haltes en buslijnen er hier precies worden 
bedoeld. Voor zover ons bekend is er geen bushalte Knardijk. Ook worden de haltes in 
Trekkersveld niet meegenomen. Als aanbeveling willen we meegegeven dat OV daar 
onderontwikkeld is en er ergens wel een vraag ligt om verder te ontwikkelen vanuit het 
gebied. 

• Het MER is zodanig opgesteld alsof de aansluiting op de N305 al een voldongen feit is. Dit 
terwijl dit nog onderwerp van gesprek is tussen de provincie, gemeente en initiatiefnemer. 
Uit het MER deel A blijkt dat de gewenste ontsluiting van Tulip (rechtstreeks op de N305) 
tot juist één van de slechtste varianten behoort. Er wordt niet beargumenteerd waarom dan 
toch aan die variant wordt vastgehouden. Bovendien ontbreekt ook – zoals de Cie MER 
adviseert – om maatregelen voor te stellen om negatieve effecten tegen te gaan. Het is niet 
duidelijk met welke uitgangspunten is gerekend. 

• Voor de gewenste ontsluiting van Tulip op de N305 zijn ook varianten mogelijk. Hierbij valt 
te denken aan zowel gelijkvloerse als ongelijkvloerse oplossingen. 

H.8 Luchtkwaliteit 

• De provincie Flevoland heeft het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Dit akkoord en 
de daarin opgenomen ambities ontbreekt bij beleid. 

• Vanuit de provincie is de ambitie, met name in het kader van het Schone Lucht Akkoord 
(SLA), om schadelijke emissie in het kader van de gezondheid (verbetering hiervan) zoveel 
mogelijk terug te dringen. Wij streven hierbij naar het voldoen aan de WHO-normen die 
strenger zijn dan de reguliere luchtkwaliteitsnormen. Dit project is een kans om te laten 
zien dat wij Schone Lucht (gezondheid) serieus nemen en dus verder willen gaan dan te 
voldoen aan de reguliere normen. 

• Het zou mooi zijn als de gemeente Zeewolde ook aan het SLA zou willen deelnemen 
(ondertekenen) en dit als Pilotproject meeneemt.  

• In het SLA zijn specifiek voor de emissiebronnen (o.a. generatoren) maatregelen en Pilots 
opgenomen om de emissie van de zogeheten Non Mobile Road Machinery (NMRM) terug te 
dringen. 

H.9 Geluid  

• De bouw van het datacenter duurt 8 jaar. Voor de beoordeling van het geluid dat bij deze 
situatie wordt veroorzaakt wordt de Circulaire bouwlawaai gehanteerd. Voor een periode 
van 8 jaar lijkt dit gelet op de veel magere beschermingsniveaus voor de omgeving, niet 
reëel. Wij verzoeken u om voor deze periode de activiteiten strenger te beoordelen. 
Mogelijk dat hierdoor toch tijdelijk enkele geluidreducerende maatregelen moeten worden 
genomen. 

• Volgens de input voor de stikstofberekening duurt de realisatiefase in totaal 8 jaar, met 
daarin 3 bouwperiodes die elk een jaar duren. Geheel onduidelijk is hoe met deze fasering 
bijvoorbeeld in het akoestisch onderzoek (aanleg fase) wordt omgegaan. 

• Het geluid van de inrichting wordt voornamelijk veroorzaakt door ventilatoren. In de 
praktijk kan het geluid van ventilatoren een tonaalkarakter hebben waardoor bij de 
beoordeling van het geluid naar de omgeving met een straffactor van 5 dB moet worden 
gerekend. Het karakter van het geluid komt in de stukken niet aan de orde. Wij verzoeken u 
in het MER op te nemen of het geluid van het datacentrum wel of niet een tonaalkarakter in 
de omgeving geeft. 

• Opgave gemiddelde geluidbelasting industrielawaai in MER gaat uit van de uitzonderlijke 
bedrijfssituatie en is daarom onbedoeld (ongemotiveerd) worst-case, zie volgende pagina. 

 







 

• De cijfers voor de Verkeersaantrekkende werking van het datacentrum zijn bijna gelijk aan 
de cijfers die staan genoemde in het verkeersonderzoek. Voor de aanpassing van het 
bestemmingsplan is inzicht nodig in de combinatie met de verkeersaantrekkende werking 
met Trekkersveld IV. Hiervoor is in de stukken geen eenduidige opgave gegeven.  

H.12 Duurzaamheid 

• In hoofdstuk 8 wordt op de noodstroom ingegaan. Hier zou in hoofdstuk 12 een link mee 
moeten worden gelegd. Hiermee wordt de ketenrelatie gelegd met de elektra-aansluiting en 
een eventuele backup door de 34 noodstroomaggregaten. 

• Er wordt geen informatie verstrekt over het aantal functionele testen en testduur van de 
noodstroomaggregaten om inzichtelijk te maken welke jaarlijkse effecten dit geeft in het 
stikstofelement. 

• Is het logisch het energieverbruik van het datacenter toe te rekenen/door te rekenen in de 
energieneutraliteit van Zeewolde. Deze zouden vanwege het industriële kenmerk in een 
nationaal kader moeten worden ingebracht 

• De genoemde optimalisatie-aspecten zijn zeker interessant: 
o Het werken van de servers op een hogere temperatuur kan resulteren in een hogere 

temperatuur restwarmte-afgifte wat beter bruikbaar is in een realiseren warmtenet 
o LED in combinatie met bewegingsmelders is zeker aan te bevelen 
o Efficiëntere servers die leiden tot een lager elektragebruik zouden standaard 

onderdeel moeten zijn van de bedrijfsvoering 

H.13 Overige ruimtelijke functies 

Structuurvisie regioplan windenergie is provinciaal beleid (ipv gemeentelijk). 

H. 14 Referenties 

Alleen voor archeologie zijn referenties opgenomen. Voor de overige hoofdstukken ontbreken de 
referenties. Deze dienen te worden toegevoegd. 

Bijlage 6: 

• Uitgangspunten milieuonderzoeken ontbreken (p.112)  

 

 

AERIUS-berekening 

De aeriusberekening is uitgevoerd met versie 2019a. Op 15 oktober 2020 komt Aerius versie 2020 
beschikbaar. In deze versie zijn verscheidene wijzigingen doorgevoerd. Een besluit tot 
vergunningverlening of tot vaststelling van een bestemmingsplan dient op de meest actuele 
informatie te zijn gebaseerd. Om deze reden wordt verzocht om de stikstofdepositie op natura 2000 
gebieden met Aeriusversie 2020 te berekenen. 

De uitstoot van de boerderijen niet is meegenomen in de referentiecentrum. Het is onduidelijk wat 
de positie is van deze bedrijven. Worden ze allen tegelijk beëindigt en waar gaan deze 
stikstofrechten dan naartoe? 

Ten aanzien van de berekening valt op dat alle stikstofbronnen op één hoop zijn gegooid. Dit is niet 
handig, want bij de nieuwe release moet men dan alles weer worden ontrafeld. Ook werkt men niet 
geheel conform de handreiking van AERIUS. 

Er worden in de rapporten verschillende uren van de NSA’s genoemd: 10 in de RBS voor geluid, 12 
uur voor de gebruiksfase voor aerius en 16 uur voor de testfase van de NSA’s in aerius en ook 16 uur 



in het luchtonderzoek. Dat lijkt verwarrend. Daarom wordt voorgesteld  om het aantal draaiuren 
toe te lichten. 

Opmerkingen algemeen: 

De aeriusberekeningen betreffen alleen het datacenter. Het MER is gemaakt voor het 
bestemmingsplan en de benodigde ontgrondingenvergunning. Er wordt op bladzijde 29 van het MER 
verwezen naar de passende beoordeling die nodig is. Er wordt daarbij ook verwezen naar de 
stikstofemissies van te vestigen bedrijven. In de passende beoordeling wordt echter alleen de 
emissie van de datacenter meegenomen, idem het document waarin de aeriusberekeningen worden 
toegelicht. De emissies van de te vestigen bedrijven en het bouwrijp maken (inclusief 
ontgrondingen) van de 35 ha bedrijfsterrein zijn dus niet meegenomen in de aeriusberekeningen, 
maar wel in het luchtonderzoek.   

Opmerkingen realisatiefase 

In de toelichting op de aeriusrekening zijn alle stikstofbronnen in de realisatiefase “op een hoop” 
gegooid. Het gaat om een groot project met in totaal een aanzienlijke stikstofemissie. Er wordt 
bovendien een afzonderlijke ‘ontgrondingenvergunning’  aangevraagd waarvoor ook de 
stikstofdepositie tijdens de ontgrondingen zal worden beoordeeld. Graag de bronnen in de 
realisatiefase onderverdelen in de volgende fasen: slopen, ontgrondingen, bouwen.  

In de toelichting op de Aeriusberekening is in tabel 1 (hoofdstuk 3) voor alle werktuigen uitgegaan 
van een emissiefactor van 0,36 gram NOx per kWh. Het toepassen van deze emissiefactor voor alle 
genoemde mobiele werktuigen is niet onderbouwd; er wordt alleen vermeldt dat als uitgangspunt 
vooral met materieel met emissienorm stage IV of beter zal worden gewerkt. Het toepassen van 
deze emissiefactor voor materieel waarvoor het aannemelijk is dat deze voldoen aan Stage IV is 
akkoord. Voor een aantal bronnen is dit minder of niet aannemelijk, bijvoorbeeld de aggregaten, 
kranen en heistellingen. In par. 3.1 wordt bovendien verwezen naar een trilplaat met stageklasse 
3a. Deze trilplaat is echter niet opgenomen in het materieeloverzicht. Wij verzoeken  u de 
emissiefactoren van de mobiele werktuigen te onderbouwen waarbij u aanvullend ook aangeeft of 
er varend materieel zal worden gebruikt.  

In tabel 1 is een onderverdeling van het materieel opgenomen, namelijk in ‘werktuigen’  en 
‘vrachtverkeer op de bouwplaats’. Er zijn deels dezelfde categorieën opgenomen, aangevuld met 
voor de openbare weg toegelaten voertuigen. In tabel 2 zijn de verkeersintensiteiten van het 
bouwverkeer opgenomen. Dit bouwverkeer zal uiteraard de bouwplaats oprijden. De relatie tussen 
de in tabel 1 en 2 opgenomen intensiteiten en bedrijfsuren voor voertuigen die zijn toegelaten tot 
de openbare weg is niet duidelijk. Wij u verzoeken u dit toe te lichten. 

Uit tabel 1 met de toelichting blijkt dat de berekende stikstofemissie is gedeeld door 8. Dit is niet 
correct. Voor wat betreft het invoeren van tijdelijke activiteiten in aerius verwijzen wij u naar 
paragraaf 2.2 van de ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019A, juli 2020’. Wij 
verzoeken u tevens in de rapportage op te nemen dat de aeriusberekeningen zijn uitgevoerd 
conform deze instructie. 

Opmerkingen gebruiksfase 

In par 3.2.1 is vermeld dat er geen ammoniak emissies zijn als er bij de SCR-techniek een 
ureumoplossing als reductiemiddel wordt toegepast. Ureum dient als bron van de ammoniak die als 
feitelijke reductiemiddel wordt toegepast. Wij verzoeken u om toe te lichten waarom bij het 
toepassen van een ureumoplossing geen sprake zou zijn van ammoniakemissies (ammoniakslip). 

In tabel 5 is voor de NSA’s, een relatief lage emissiefactor van 0,66 NOx [g/kWh] vermeld. Wij 
verzoeken u deze emissiefactor toe te lichten, met name voor wat betreft het 
verwijderingspercentage NOx t.o.v. de NSA’s zonder SCR-techniek. 

De SCR- techniek werkt niet bij koude motoren, er is een bedrijfstemperatuur van 200 – 500 graden 
nodig (bron Infomil). Bij koude motoren is een verwijderingspercentage van circa 90% niet haalbaar. 



De aggregaten zullen maar gedurende 12 uur per jaar worden gebruikt en er zal dus sprake zijn van 
relatief koude motoren waarbij het benodigde temperatuursbereik niet of nauwelijks wordt 
behaald. Er zijn maatregelen mogelijk om te bereiken dat de NSA’s zo warm mogelijk kunnen 
worden gestart, te denken valt aan opwarmen van de ureumoplossing en koelvloeistof van de 
motoren (uitsluitend voor de testsituaties). Wij verzoeken u concrete informatie over de 
effectiviteit van het SCR-systeem aanleveren, in samenhang met te nemen maatregelen om de 
benodigde bedrijfstemperatuur zo kort mogelijk na het opstarten te behalen. 

Luchtonderzoek 

In het luchtonderzoek zijn in tabel 3 veel lagere emissies opgenomen dan in tabel 1 (en 2) van de 
toelichting op het stikstofdepositieonderzoek.  De tabellen hebben dezelfde naam, namelijk ‘Inzet 
en emissie van mobiele werktuigen en vrachtwagens op de bouwplaats’. De manier waarop de 
representatieve emissie in het luchtonderzoek is bepaald graag toelichten. 

Agrarische bedrijven  

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om intern te salderen met de agrarische bedrijven. 
Dit zou verreweg de makkelijkste oplossing zijn. Nu kiest men voor de moeilijke weg van een 
passende beoordeling met een matige ecologische toets.  

De agrariërs die vertrekken kunnen maar zeer beperkt gebruik maken van hun eigen rechten, omdat 
ze te maken krijgen met afroming.  

Het weglaten heeft ook als nadeel, dat men alle bedrijven beëindigt moet hebben, op het moment 
dat men met de werkzaamheden begint. Anders wordt er meer stikstof uitgestoten in de aanlegfase 
dan berekend. 

 

Waterparagraaf datacenter Polder Networks B.V 

Pagina 7 in het document waterparagraaf datacenter Polder Networks B.V. Tabel 1: hierin staat 117 
ha onverhard oppervlak verkeerd geduid (nu staat er 1170 ha). 

• Op pagina 7 in het document waterparagraaf datacenter Polder Networks B.V. staat 
beschreven dat grote waterpartijen en plassen een minimale waterdiepte hebben van 1.5 m. Dit 
komt niet overeen met figuur 3 waarin de waterpartijen een diepte van 1.2m hebben. 

• Pagina 9 en 10: effecten op de chemische waterkwaliteit: Hierin staan 3 dingen die een 
effect gaan hebben: 

o Indikking: kortom, de concentratie nutriënten/stoffen die worden ingenomen, worden met 
een dubbel zo hoge concentratie weer geloosd. Nutriëntengehaltes in de Hoge vaart voldoen net 
aan de norm, dus dit is een risico. Om aan te tonen dat de stoffen in het koelwater niet leiden tot 
een normoverschrijding zou een water- en stoffenbalans o.i.d. opgesteld moeten worden om 
inzichtelijk te krijgen wat de effecten zijn. Tevens zijn de in tabel 4.1. opgenomen KRW waarden 
niet geldend voor de Hoge Vaart. De hoge Vaart heeft een hogere ambitie dan weergegeven in de 
tabel en totaal-fosfaat heeft een norm van bijv. 0,1 ipv 0,25. Gebruik van de huidige normen is een 
vereiste. Deze kunnen bij het waterschap worden opgevraagd. 

o Chemische additieven: dit zijn vaak zeer resistente molecuulstructuren die biologisch niet 
of zeer slecht afbreekbaar zijn. Het moet beter beschreven worden wat er precies wordt 
toegevoegd. De (mogelijke) effecten hiervan op het aquatisch milieu moeten nog goed beschreven 
worden. Het mag geen nadelig effect hebben op doelstelling KRW/waterkwaliteit. Meeste optimale 
zou kunnen zijn om nog een zuiveringsinstallatie (met bijv. ozon/uv) te plaatsen voordat het 
effluent geloosd wordt. 

o Temperatuur: temperatuurstijging gaat effect hebben op de gehele biologie van het 
watersysteem, dit moet daarom goed onderzocht en beschreven worden. Er staat dat op de grens 



van de mengzone nooit meer stijging dan 1 graden zal voorkomen, maar hoe is dit direct ter hoogte 
van de uitlaat? Graag nadere beschrijving toevoegen van wat de effecten hiervan in de praktijk 
zullen zijn, onderbouwd met maximale stijging bij punt van uitlaat en hoe dit vermindert gedurende 
het traject.  

• Pagina 11: effecten op ecologische waterkwaliteit: 
Hier staat dat de inname randvoorwaarde voldoen aan de flora en faunawet, maar deze bestaat niet 
meer. Graag relevante wetgeving opvoeren. 

o Pagina 11; figuur nummer klopt niet. 

o Er staat dat door de locatiekeuze van de in- en uitlaat tussen natuurvriendelijke oevers te 
plaatsen, wordt geen negatief effect veroorzaakt. De provincie heeft geïnvesteerd in de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers (NVO) voor het op orde brengen van de biologie voor de KRW. Kortom 
deze NVO’s zijn aangelegd om de groei van waterplanten te stimuleren, zodat geschikt 
leefgebied/vestigingsklimaat ontstaat voor macrofauna (ongewervelden/insecten) en zodat vissen 
deze plekken kunnen gebruiken voor de voortplanting en als opgroeigebied voor de kleine visjes, 
zodat deze niet direct worden opgegeten door de grote roofvissen. Er dient beter onderzocht te 
worden wat de effecten van in- en uitlaat op deze locatie (t.a.v. het doel dat de NVO’s dienen).  

o De beschrijving van het effect van temperatuursverandering op ecologische kwaliteit is 
ondermaats. Effecten op lokaal niveau (directe bij de uitlaat) en gedurende het traject moeten 
onderbouwd worden ingeschat. Tevens is temperatuur 1 van de KRW parameters, effecten van de 
lozing daarop moeten ook beschreven worden, ook in het kader van klimaatverandering. 

• Pagina 12: goede structuurdiversiteit, Dit moet beter onderbouwd worden en ook breder 
benaderd worden dan enkel beheer en onderhoud. Ten aanzien van de inrichting moet hier al 
rekening mee gehouden worden, dus graag beschrijven hoe dat gedaan wordt. Vervolgens kan 
beheer en onderhoud verder bijdragen aan goede waterkwaliteit (tevens ook natuurkwaliteit. 

• Pagina 12: goede oppervlaktewaterkwaliteit: wat voor zuivering wordt er dan geplaatst om 
mogelijke vervuiling af te vangen alvorens het geloosd wordt? Alvorens er over de zuivering 
begonnen wordt zou beschreven moeten worden welke mogelijke bronnen er kunnen afstromen of 
verwacht worden af te stromen (vogelpoep, zouten, etc.), pas dan kan een goede zuivering 
uitgekozen worden en de effectiviteit bepaald worden op hoofdlijnen. Hemelwater van daken is 
verre van schoon als bijv. een groep meeuwen of duiven erop wonen, dus ook dit moet beter 
onderbouwd worden. 

 



Opmerkingen MER Trekkersveld (concept 27 augustus) 

Algemene opmerkingen 

• De aanlegfase en gebruiksfase overlappen deels. Hoe wordt hier mee omgegaan? Dit blijkt 
niet altijd even duidelijk uit het MER. (BP) 

• In bijlage 6 zouden de uitgangspunten voor de onderzoeken worden opgenomen. Deze 
bijlage ontbreekt nog. 

• Welke berekeningsjaren worden gehanteerd voor de verschillende onderdelen zoals water, 
verkeer, geluid en luchtkwaliteit?  

• Er wordt niet altijd van dezelfde inputgegevens uitgegaan. (verkeer, geluid, AERIUS, 
luchtkwaliteit)  
Bijvoorbeeld inputgegevens over motorvoertuigen naar datacenter: 
 

 Lichte mvt Middelzware mvt Zware mvt 
AERIUS  1600 200 200 
verkeerstoets 560 0 50 
geluid 626 0 50 

 
Bijvoorbeeld verschil in emissiegegevens in de tabel “Inzet en emissie van mobiele 
werktuigen en vrachtwagens op de bouwplaats” die in het stikstofdepositieonderzoek en 
luchtkwaliteitonderzoek zijn gebruikt. 

• Welke ontwikkelingen gaan er in de toekomst nog komen op het terrein van het datacenter?  
De locatie wordt slechts voor een deel ingericht/bebouwd. Tussen de 3de fase van 
Trekkersveld wordt aan een brede strook grond geen invulling (behalve groen) gegeven. Wat 
gaat hier in de toekomst gebeuren? 

• Cumulatie gaat in de meeste effecthoofdstukken over cumulatie van activiteiten binnen het 
plan. Er wordt niet ingegaan op cumulatie met projecten in de omgeving (uitgezonderd 
ecologie, externe veiligheid en geluid).  

• Teksten voor de verschillende ontwikkelingen (BP, Trekkersveld, datacenter) lopen door 
elkaar. Hierdoor is de tekst moeilijk navolgbaar en onduidelijk welke teksten op de 
ontgrondingsvergunning slaan en welke meer algemeen zijn voor het BP. 

• Verschillen tussen MER voor BP en voor vergunning. Ontgrondingen lijken alleen 
meegenomen te zijn voor vergunning. Ook voor het bedrijventerrein kunnen ontgrondingen 
mogelijk zijn. Het bestemmingsplan is dan kaderstellend voor de toekomstige vergunning.   

• Het MER is opgesteld voor verschillende m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige 
activiteiten. Wat daarbij opvalt is dat de activiteiten aanleg bedrijventerrein (incl. campus), 
proceswatersysteem, warmtebuisleiding, hoogspanningsverbinding in elk effecthoofdstuk 
apart worden beschreven en samengevat in deel A. De activiteit ontgrondingen wordt echter 
weggestopt in een kadertje. Ook in deel A, H5 wordt ontgrondingen (visueel) weggestopt als 
een ondergeschikt onderwerp aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De vormvrije 
m.e.r.-beoordelingsplichtige optie van de eigen aansluiting op de N305 is helemaal niet als 
activiteit opgenomen.  

• In H6 mitigerende maatregelen wordt niet aangegeven of deze maatregelen van toepassing 
zijn op het BP of voor de ontgrondingvergunning. Ook in H7 wordt bij de leemten in kennis 
en aanzet evaluatieprogramma niet aangegeven of dit relevant is voor BP of vergunning. 

• Het MER is zodanig opgesteld alsof de aansluiting op de N305 al een voldongen feit is. Dit 
terwijl dit nog onderwerp van gesprek is tussen de provincie, gemeente en initiatiefnemer. 
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De aansluiting op de N305 zal in het MER daarom beter meegenomen worden als alternatief 
of variant voor de uitvoering. (BP) 

• Resultaten beschikbare onderzoeken verwerken in het MER, dus ook van archeologie! Zie 
ook advies Cie mer: “Essentiële informatie voor het MER. …Maak hierbij zoveel mogelijk 
gebruik van kwantitatieve beoordelingen.” 

• Advies Cie mer: “Ontgrondingen, geef aan welke plaatsvinden en of hier alternatieven en/of 
varianten mogelijk zijn, waarbij minder graafwerk nodig is.” In par. 3.3.5 Ontgrondingen 
wordt alleen ingegaan op 2 mogelijk methode om bouwrijp te maken (integrale ophoging en 
cunettenmethode). Er wordt in het MER niet onderzocht wat de effecten zijn van de 2 
genoemde methodes. Alternatieven/varianten voor de ontgronding zijn onvoldoende in 
beeld gebracht. Uit het MER blijkt ook niet duidelijk welke keuze is gemaakt. 

• Advies Cie mer: 3.1 locatiealternatief 
Er is geen locatiealternatief onderzocht. Wel gemotiveerd waarom dit de enige locatie is.  

• Advies Cie mer 4.4 bodem 
De voorgestelde mogelijkheid van midden temperatuur opslag (MTO) is hier niet mogelijk 
ivm boringvrije zone.  

• Advies Cie mer 4.6.4 gezondheid 
Het advies om effecten op gezondheid in beeld te brengen is alleen voor geluid uitgewerkt. 

 

Deel A: 

• In de figuren is dezelfde plangrens als in het VOBP opgenomen. Deze zouden worden 
aangepast. Het MER hier ook op aanpassen. 

• Vormvrije m.e.r.-beoordeling voor wijziging van N305 (aansluiting) (D1.2). Hoe vind deze een 
plek in het MER? Dit is nu niet navolgbaar terug te vinden.  

• Een kaartje zou de ligging van de ontsluiting duidelijker kunnen maken, maar ontbreekt in 
zowel par. 3.3.1 als de samenvatting.  

• Samenvatting: Uit de beschrijving in de samenvatting blijkt niet duidelijk dat de 740.000m2 
die wordt ontgrond alleen voor het datacenter is. Het is onduidelijk hoeveel er zal worden 
ontgrond voor het bedrijventerrein Trekkerveld IV.  

• Tabel 1.2.: Hierin zijn de categorieën D24.1 en D24.2 samen genomen en daarbij voorzien 
van 1 omschrijving van gevallen terwijl die omschrijving in het Besluit milieueffectrapportage 
voor 2° verschilt. (BP) 

• Par. 1.3.2.: De reactie op de zienswijze voor VOBP en NRD missen nog.  
• 1.4 leeswijzer: De samenvatting en H.1 wordt niet genoemd in deel A. 
• Par. 3.3.4. ontgrondingen: Waarom wordt er verschil gemaakt tussen tijdelijke en 

permanente ontgrondingen? Voorbeeld tijdelijke ontgronding: pompput. Onduidelijk is wat 
daar tijdelijk aan is. 

• Effecten m.b.t. ontgrondingen (p.72): Bodem ontbreekt. De ontgrondingen hebben een 
positief effect (0) op de waterberging. Grondwateroverlast idem positief (0). Alleen water 
heeft een beoordeling, de rest heeft een beschrijving. Verkeer vergelijkt aanlegfase met 
volledig gerealiseerd alternatief, maar tijdens aanleg zal een gedeelte al in gebruik worden 
genomen. De concentratie NO2 en PM10 is niet alleen toets aan grenswaarden. 
Geluidsemissies onder normen van Bouwbesluit is niet het zelfde als geen effect. (V) 

• H4.2 Beoordelingskader: Het beoordelingskader wordt alleen gegeven voor het geheel. De 
effecten worden beschreven voor de verschillende activiteiten. Er wordt niet aangegeven 
welk criterium voor welke activiteit relevant is.  



• Opmaak H5 niet consistent. De m.e.r.beoordelingsplichtige activiteiten worden 
gepresenteerd in tabel (bedrijventerrein + campus, proceswatersysteem, warmtebuisleiding, 
hoogspanningsverbinding) behalve de m.e.r.plichtige activiteit ontgrondingen. Daarnaast 
verschil tussen alinea’s met kopjes/bullets en gebruik van oranje voor signaalwoorden.  

• De vormvrije m.e.r.beoordelingsplichtige aansluiting op de N305 ontbreekt in H5. (BP) 
• H5 tabel 5-2:  

o Chemische waterkwaliteit Wolderwijd heeft een – gekregen, maar geen kleurtje. 
o effectbeoordeling bodem proceswatersysteem komt niet overeen met de 

effectbeoordeling bodem in deel B, tabel 1-7. 
o effectbeoordeling archeologie komt niet overeen met de effectbeoordeling 

archeologie in deel B. 
• H5: Effecten in de aanlegfase m.b.t. ontgrondingen. Effecten van de ontgronding treden niet 

perse alleen in de aanlegfase op. Effecten op bv. archeologie en hydrologie kunnen ook 
permanent zijn en/of in de gebruiksfase optreden.  

• H6: samenvatting effectbeoordeling archeologie na mitigerende maatregelen noemt effect 
mogelijk 0 wanneer gekozen wordt voor behoud door planaanpassing. De omschrijving van 
de activiteiten inclusief de weergave van de voorgenomen ontgrondingen laat geen ruimte 
voor planaanpassing voor het gedeelte datacenter. De samenvatting van het effect na 
mitigerende maatregelen moet dan zijn: rood --.) 

• Voor de delen waar planaanpassing mogelijk is, graag uitwerken wat de te nemen 
maatregelen zijn. 

• 7.1 leemten in kennis is voor archeologie niet meer actueel, recente onderzoeksresultaten 
hierin verwerken. (archeologie) 

• 7.1 het ontbreken van een emissietoets proceswater is een leemte in kennis 
• 7.1 leemte in kennis aardkundige waarden is niet overgenomen. 
• 7.1: Ecologie: de leemte in kennis over elektromagnetische velden is niet opgenomen in de 

tabel. 
• Mitigerende maatregelen worden per onderwerp gepresenteerd (bedrijventerrein + campus, 

proceswatersysteem, warmtebuisleiding, hoogspanningsverbinding) behalve voor 
ontgrondingen en aansluiting N305.  

Deel B: 

In een groot aantal hoofdstukken ontbreken de provinciale beleidskaders (m.n. Omgevingsvisie, 
Omgevingsprogramma, Omgevingsverordening). Daarnaast zijn beleidskaders soms onder de 
verkeerde kop opgenomen (waterschapsbeleid onder provinciaal beleid, provinciaal beleid onder 
gemeentelijk beleid). 

H.1 Bodem 

• Ontbreken provinciale kaders 
o Omgevingsprogramma 
o Omgevingsverordening Flevoland 

• Tabel 1-3: Meestal scoort een slechte bodemkwaliteit negatief. Het gaat hier dus om het 
effect van het saneren van de verontreiniging. 

• Tabel 1-4: Een gesloten grondbalans zonder aanvoer van buitenaf wordt als positief 
beoordeeld. Onduidelijk is wat het positieve hieraan is t.o.v. de referentiesituatie waarin 
niets veranderd. De beoordeling neutraal lijkt hier beter op zijn plaats. In lijn daarmee zou 



ook de beoordeling voor gesloten grondbalans (-) en met (veel) meer aanvoer van buitenaf (-
-) moeten worden aangepast.  

• In vergelijking met de vorige versie wordt nu 0,7 miljoen m3 meer ontgraven dan de daar 
genoemde 1,3 miljoen m3. Volgens een mondelinge toelichting komt dit door het meenemen 
van het bedrijventerrein. Maar deze hoeveelheid staat nu opgeschreven bij de ontgronding 
voor het datacentre.   

• Wat is kwaliteit van aangevoerde grond en wat voor effect zal dat hebben voor de 
bodemkwaliteit van het gebied?  

H.2 en 3 Water 

Ontbreken provinciale kaders 
• Omgevingsprogramma 
• Omgevingsverordening Flevoland 

De keur 2017 staat genoemd onder Provinciaal beleidskader. Deze is echter van het Waterschap. 

Wateraspecten 
• Algemeen 

o De wateraspecten zijn volgens de beschrijving kwantitatief beoordeeld, maar 
feitelijk is het kwalitatief en subjectief. Normen en percentages warm water zijn 
wel gekwantificeerd, maar de effecten en oordelen worden op basis van (expert) 
judgement gegeven. 

 
• Grond- en drinkwater 

o Het gebied ligt in de boringsvrije zone (Omgevingsverordening Flevoland). Dit geeft 
belangrijke beperkingen. Dit wordt niet genoemd.  

 Bijvoorbeeld: de Ondergrondse 150kV verbinding wordt op minimaal 4 meter 
onder de hoge vaart aangelegd 

 Let hier ook op met de andere zaken die aangelegd worden. 
o Geen aandacht voor grondwaterkwaliteit.  
o Het gebied is belangrijk voor de Flevolandse drinkwaterwinning. Hiermee zijn 

risico’s voor de grondwaterkwaliteit zeer belangrijk. Op het bedrijventerrein komt 
mogelijk ook industrie. 

o Een van de buisroutes gaat naar het Wolderwijd. Gezien de locatie gaat de 
buisleiding mogelijk door het waterwingebied en zeker door het 
grondwaterbeschermingsgebied van Harderbroek/Vitens, om het vervolgens te lozen 
in het intrekgebied van de winning. Alleen naar de KRW en basisparameters kijken, 
is dan te beperkt. 
 

• Waterkwaliteit 
o Wat zijn de aquatisch ecologische effecten? Dit is zeer belangrijk voor de KRW. 

Waterkwaliteit scoort positief of neutraal. Het gaat echter alleen over chemie en 
thermie. (zie ook Cie mer 4.3) 

o Ecologische waterkwaliteit zou worden beschreven in hoofdstuk 4. Ecologie. 
(mondelinge mededeling Arcadis). Hier is het niet terug te vinden.   

o Proceswater: “Het ingenomen water dikt in doordat een deel verdampt en een deel 
is toegepast in de klimaatinstallatie om de vochthuishouding in de 
datacentercampus op orde te houden. Om het rendement van de koel- en 
bevochtigingsinstallatie te borgen, wordt het ingenomen oppervlaktewater 
voorbehandeld waarbij bepaalde chemicaliën worden gedoseerd. Hierdoor kan het 
zijn dat er in het te lozen proceswater nog sporenelementen van de in de 
voorbehandeling toegepaste chemicaliën zitten.”. Er wordt voorgenomen nog een 
emissietoets te doen. Dit is nog een belangrijke leemte in de kennis. Om welke 
stoffen gaat het? Wat zijn de potentiele effecten? 

o Afspoeling: Die scores komen voort uit een beoordeling die o.a. op pag 28 van deel 
B staat. Er wordt van uitgegaan dat bv alleen schoon hemelwater afstroomt van het 



terrein. Dat lijkt echt te kort door de bocht, gezien voertuigen en activiteiten 
waaronder industrie. De scores 0 (data) en + (bedrijven) lijken hier niet logisch.  

o In tabel 2-11: variant Wolderwijd heeft een – gekregen, maar geen kleurtje. 
 

• Watergebruik en warmtelozing 
o Rijk, provincie en het waterschap kennen een restrictief wateraanvoerbeleid. Dit 

komt voort uit duurzaamheidsoverwegingen en afspraken in het kader van het 
Deltaprogramma. De extra watervraag kan kritisch zijn in droogteperioden en 
mogelijk moet de inname gestopt (verdringingsreeks). 

o Het is onduidelijk in hoeverre de genoemde netto-inlaat rekening houdt met de 
warmtelevering aan het warmtenet. Wordt deze groter als er geen levering is (niet 
haalbaar) of niet nodig (zomer)?) 

o Gelden de cijfers voor de fase van maximale ontwikkeling of alleen voor de initiële 
fase van ontwikkeling? 

 

• Tabellen 
o Tabel 3-8: De ‘–‘ hebben geen oranje kleur gekregen 

H.4 Ecologie 
• Ontbreken provinciale kaders 

o Omgevingsprogramma 
o Omgevingsverordening Flevoland (verordening ruimte provincies is te algemeen) 

• Barro is landelijk i.p.v. provinciaal. 
• Voor het realiseren van een bovengrondse hoogspanningsverbinding moet ook onderzocht 

worden wat de impact op de natuur gaat zijn (vogels en instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied Veluwerandmeren). Dat het Natura 2000-gebied op 1,5 km afstand ligt en er 
dus geen effect is verdient nadere onderbouwing. Vanuit het beleid is het sowieso wenselijk 
dat men rekening houdt met mitigerende maatregelen bijvoorbeeld door het plaatsen van 
“vogelflappen” zodat vogelslachtoffers beperkt kunnen worden. (BP) 

• Er wordt water onttrokken en mogelijk koelwater geloosd op de Hoge Vaart dan wel het 
Wolderwijd. Gesproken wordt over een mengzone van 6,3 m2 in het Wolderwijd en licht 
negatieve effecten op kranswieren. Dit dient nader toegelicht te worden. Wat is de 
temperatuur van het koelwater en van het oppervlaktewater in de zomer? Wat is de 
onderbouwing van een mengzone van 6,3 m2? Hoeveel water wordt er per etmaal geloosd? 
Wat is worst case het verlies aan oppervlak kranswieren? Voor de Hoge Vaart idem wat is de 
onderbouwing dat er slechts water opwarmt in 2 meter van de 30 meter van de Hoge Vaart 
en er geen effecten optreden op natuurwaarden? Zijn er andere methoden mogelijk dan 
biofouling om aangroei van algen te verwijderen? In het Wolderwijd komt de 
rivierdonderpad en kleine modderkruiper voor wat zijn hierop de effecten? Zijn er effecten 
te verwachten op andere vissoorten (rode lijstsoorten)? Ecologisch gezien zou het overigens 
de voorkeur hebben om de koelwaterlozing op het Wolderwijd te laten plaatsvinden gezien 
dit een groter waterlichaam is en meer bufferende capaciteit bevat. (BP) 

• Het plangebied beslaat 4 boerenbedrijven. Volgens Arcadis moeten er o.a. in totaal ca 94 
nesten van de huismus en 44 van de boerenzwaluw worden teruggebracht. Ingrijpender is 
echter dat ook het leefgebied (voedsel) zal verdwijnen. Nesten en leefgebied zal moeten 
worden teruggebracht en dit zal moeten worden gemonitord, dit is een grote opgave! 
Daarnaast moet er gemitigeerd worden voor kerkuil en steenmarter en vleermuizen. (BP) 

• Onderzoek ontbreekt naar effecten op beschermde soorten van het plaatsen/realiseren 
transformatorstation, hoogspanningsleiding, buisleiding, waterinlaat en afvoer. (BP) 

• In het MER rapport staat dat de effecten op de NNN als ‘neutraal’ zijn aangemerkt, met als 
argumentatie: ‘NNN, Er is geen aantasting van oppervlakteverlies van leefgebieden of 
groeiplaatsen of versnippering van leefgebieden en groeiplaatsen in NNN. Dit is als neutraal 
(0) beoordeeld’. Deze constatering is te kort door de bocht. Het plangebied strekt zich uit aan 
beide zijden van de Hoge Vaart, die in zijn geheel als NNN (ecologische verbinding) is 
begrensd. Expliciet zal moeten aangegeven worden dat uit de toetsing blijkt dat daar geen 
effecten van optreden. Daarnaast wordt het plangebied omsloten door NNN. Bij toetsing van 
mogelijke effecten dient te worden gekeken naar mogelijke negatieve effecten op de 



wezenlijke kenmerken en waarden van de (omliggende) NNN, dat kan dus ook betekenen dat 
je uitstralende effecten op naastgelegen NNN mee moet nemen in je toetsing. MER zal op 
het punt van NNN dus aangevuld moeten worden. 

H.5  archeologie.  

• Provinciaal beleidskader (CHW provincie Flevoland): wel gelegen in aandachtsgebied 
• Onder afbeelding 5.1: inmiddels zijn de resultaten van het verkennend onderzoek 

beschikbaar, dus deze kunnen onderdeel uitmaken van de beoordeling.  
• 5.4.1 kader ontgrondingsvergunning: ‘schade wordt beperkt door het in acht nemen van aan 

de vergunning verbonden voorschriften’ – deze zin hoort hier niet thuis. De initiatiefnemer / 
het MER geeft aan wat de mogelijke mitigerende maatregelen zijn, zonder dit door te 
schuiven naar de vergunningverlener. ‘beperken van de schade’ kan via een advies tot een 
variant die leidt tot een minder negatieve effectbeoordeling, dit dient dan uitgewerkt te 
worden in het MER. Een mitigerende maatregel is planaanpassing, bijvoorbeeld waarbij de 
ontgronding wordt beperkt tot ontgravingen tot boven het (potentieel) archeologisch niveau 
of tot ontgravingen in delen zonder een archeologische verwachting. Als planaanpassing niet 
tot de mogelijkheden behoort, is behoud ex situ de overblijvende maatregel. Hiervan is al 
aangegeven dat dit niet leidt tot een minder negatieve effectbeoordeling. Voorwaarden aan 
de vergunning betreffen het in de eindfase vastleggen van de te nemen 
behoudsmaatregelen. 

• In het kader wordt verwezen naar een uitgebreidere toelichting in paragraaf 5.4.1, het kader 
staat echter in 5.4.1. Een uitgebreidere toelichting op het effect door de voorgenomen 
ontgrondingen ontbreekt.  

• Op p. 89 staat dat nog niet bekend is tot welke diepte de ingrepen zullen reiken. Er is echter 
in deel A en als bijlage een afbeelding ontgrondingen bijgevoegd, waarop zones met 
ontgravingen tot circa 4 meter – maaiveld zijn weergegeven. 

• p. 90 meekoppelkans waterberging: hier graag de verstoringsdiepte vanaf maaiveld noemen. 
Ligt de meekoppelkans in het in één keer uitvoeren van het archeologisch onderzoek? Wordt 
dit een aparte vergunningaanvraag? 

• Onder 5.5 staat: ‘Het plangebied kan bijvoorbeeld worden opgehoogd om de 
verstoringsdiepte te beperken en zodoende niet tot in het archeologisch relevante niveau te 
laten reiken.‘ Hoe verhoudt zich dit tot de resultaten van het verkennend onderzoek? En tot 
de voorgenomen ontgrondingen activiteiten? Er is sprake van ontgravingen tot 4 meter – 
huidig maaiveld.   

• Ook staat er: ‘Indien planaanpassing (dus behoud in situ) niet mogelijk is, is het 
documenteren van de te vernietigen waarden een optie (behoud ex situ).’ De mogelijkheden 
voor planaanpassing en behoud in situ en de noodzaak voor behoud ex situ volgen uit het 
(verkennend) onderzoek, in eerste instantie door de diepteligging van de archeologische 
lagen af te zetten tegen de huidige plannen. Het onderzoek, waar nodig gevolgd door 
karterend en waarderend onderzoek, wijst uit of sprake is van behoudenswaardige 
vindplaatsen. In dat geval is behoud ex situ niet slechts een optie, maar een vereiste.  Het 
woord optie zoals hierboven geciteerd daarom niet gebruiken. 

• Tabel 5.9: planaanpassing is in de huidige teksten nergens een reële uitgewerkte optie, 
behoud ex situ leidt niet tot een minder negatieve beoordeling, de tabel effect na 
mitigerende maatregelen blijft dus rood --. 

• 5.6.1: volgende zinnen weglaten: eerste alinea ‘Indien de bodem … naar neutraal (0).’ en de 
gehele tweede alinea. Het MER benut niet alle beschikbare informatie, de losse opmerking 



aan het eind van alinea 1 is een van vele scenario’s en voegt daardoor niets toe. Alinea 2 is 
op deze wijze geformuleerd onjuist. De waardebepaling van een bekende vindplaats is nooit 
gebaseerd op aannames maar juist op onderzoek. De hele AMZ cyclus is gericht op een 
trechtering zodat onderzoek zo gericht mogelijk worden ingezet, waarbij de verschillende 
fases onder andere antwoord geven op de hier gestelde vragen mbt omvang en 
conservering. Het algemeen geldende advies is om voor een MER en de vergunning het 
onderzoek af te ronden tot en met de waarderende fase. Indien anders geformuleerd kan 
deze alinea dat advies uitdragen. Daarmee wordt de effectbeoordeling verbeterd en kunnen 
gerichte adviezen voor planaanpassing en behoudsmaatregelen worden geformuleerd. 

H.7 Verkeer  

• Mobiliteitsvisie Flevoland 2030 is opgenomen in het Omgevingprogramma Flevoland. 
• De cijfers van 2030 lijken vrij realistisch, maar dat met de kennis en doorontwikkeling van(af) 

2014. Voor de beschikbare telpunten had Arcadis nog extra gebruik kunnen maken van de 
cijfers van 2019 om waar te nemen dat het verkeer op sommige corridors al vrij snel richting 
de waarden van 2030 gaan. Het model geeft nu waarden voor 2030, maar het is logisch om 
2035 of 2040 aan te houden  

• Het is onduidelijk in het onderdeel OV welke haltes en buslijnen er hier precies worden 
bedoeld. Voor zover ons bekend is er geen bushalte Knardijk. Ook worden de haltes in 
Trekkersveld niet meegenomen. Als aanbeveling willen we meegegeven dat OV daar 
onderontwikkeld is en er ergens wel een vraag ligt om verder te ontwikkelen vanuit het 
gebied. 

• In de verkeerstoets is de nieuwe aansluiting op de N305 Gooiseweg zo opgeschreven, dat het 
lijkt alsof het al een ‘done deal’ is. Uit het MER deel A blijkt dat de gewenste ontsluiting van 
Tulip (rechtstreeks op de N305) tot juist één van de slechtste varianten behoort. Er wordt 
niet beargumenteerd waarom dan toch aan die variant wordt vastgehouden. Bovendien 
ontbreekt ook – zoals de Cie MER adviseert – om maatregelen voor te stellen om negatieve 
effecten tegen te gaan. Het is niet duidelijk met welke uitgangspunten is gerekend. 

• Voor de gewenste ontsluiting van Tulip op de N305 zijn ook varianten mogelijk. Kijk hierbij 
zowel naar de mogelijkheden van een gelijkvloerse als ongelijkvloerse kruising.  

H.8 Luchtkwaliteit 

De provincie Flevoland heeft het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Dit akkoord en de 
daarin opgenomen ambities ontbreekt bij beleid. 

Er wordt in het MER onderscheid gemaakt in stikstof (NO2) en fijnstof (PM10) en zeer fijnstof 
(PM2,5). Voor stikstof geldt dat deze voldoet aan de criteria van Niet In Betekenende Waarde 
(NIBT). De berekende toename is namelijk niet meer dan 1,2u/g /m3. De norm wordt nergens 
overschreden, zowel tijdens de bouwfase als gewone fase.  

Voor PM2,5 is aangetoond dat deze ook ruimschoots onder de grenswaarden ligt. Voor PM10 
liggen de waarden ook onder de grenswaarden (iets minder ruimschoots). 

De bronnen van de uitstoot (emissiefactoren) zijn te relateren aan de dieselmotoren van het 
werkverkeer tijdens de aanleg, het testen van de generatoren en andere werktuigen. 

Na de aanlegfase is de grootste bron het periodiek testen van de generatoren en het reguliere 
verkeer. 



Uit de tabellen blijkt duidelijk dat de bijdrage van de generatoren behoorlijk hoog is aan de 
uitstoot van NOX en fijnstof.  

Ondanks het feit dat de emissies onder de norm liggen willen we er voor pleiten dat 
gekozen/voorgeschreven wordt gebruik te maken van BIO-diesel voor de generatoren en indien 
mogelijk ook voor andere motoren. Aangetoond is dat het gebruik van BIO-Diesel een zeer groot 
(positief) effect heeft op de uitstoot van schadelijk gassen zoals NOx en fijnstof 

Vanuit de provincie is onze ambitie, met name in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA), 
om schadelijke emissie in het kader van de gezondheid (verbetering hiervan) zoveel mogelijk 
terug te dringen. Zelfs verder dan de reguliere normen. Wij streven hierbij sowieso naar de 
WHO-normen die strenger zijn dan de reguliere luchtkwaliteitsnormen obv de wet Milieubeheer.  

Dit project zie ik als een kans om te laten zien dat wij Schone Lucht (gezondheid) serieus nemen 
en dus verder willen gaan dan te voldoen aan de reguliere normen. 

Het zou mooi zijn als de gemeente Zeewolde zich hier hard voor zou willen maken, en eventueel 
ook aan het SLA zou willen deelnemen (ondertekenen) en dit als Pilotproject meeneemt. In het 
SLA zijn specifiek voor deze emissie bronnen (o.a. generatoren) maatregelen en Pilots 
opgenomen om de emissie van de zogeheten Non Mobile Road Machinery (NMRM) terug te 
dringen. 

H.9 Geluid  

• De bouw van het datacenter duurt 8 jaar. Voor de beoordeling van het geluid dat bij deze 
situatie wordt veroorzaakt wordt de Circulaire bouwlawaai gehanteerd. Voor een periode 
van 8 jaar lijkt dit gelet op de veel magere beschermingsniveaus voor de omgeving, niet 
reëel. Wij verzoeken u om voor deze periode de activiteiten strenger te beoordelen. Mogelijk 
dat hierdoor toch tijdelijk enkele geluidreducerende maatregelen moeten worden genomen 
(bijvoorbeeld bij de ontgraving tot -7,5 m NAP nabij geluidgevoelige bestemmingen. 

• Volgens de input voor de stikstofberekening duurt de realisatiefase in totaal 8 jaar, met 
daarin 3 bouwperiodes die elk een jaar duren. Geheel onduidelijk is hoe met deze fasering 
bijvoorbeeld in het akoestisch onderzoek (aanleg fase) wordt omgegaan. 

• Het geluid van de inrichting wordt voornamelijk veroorzaakt door ventilatoren. In de praktijk 
kan het geluid van ventilatoren een tonaalkarakter hebben waardoor bij de beoordeling van 
het geluid naar de omgeving met een straffactor van 5 dB moet worden gerekend. Het 
karakter van het geluid komt in de stukken niet aan de orde of ik heb er overheen gelezen. Ik 
zou graag uitsluitsel willen krijgen of het geluid van het datacentrum wel of niet een 
tonaalkarakter in de omgeving geeft. 

• Opgave gemiddelde geluidbelasting industrielawaai in MER gaat uit van de uitzonderlijke 
bedrijfssituatie en is daarom onbedoeld (ongemotiveerd) worst-case, zie hieronder. 

 







 

 

Verkeersaantrekkende werking datacentrum:  
Deze cijfers zijn bijna gelijk aan de cijfers die staan genoemde in het verkeersonderzoek, zie tabel 
9-8. Voor geluid wordt in het MER uitgegaan van totaal 626 personen auto’s en 50 vrachtwagens. 

 

Voor de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan is natuurlijk inzicht nodig in de 
combinatie met de verkeersaantrekkende werking met Trekkersveld IV.  

 

Hiervoor is in de stukken geen eenduidige opgave gegeven. Om een idee te krijgen waarvan men is 
uitgegaan heb ik bij punt 5 geprobeerd de uitgangspunten te begrijpen. 

 

1. Verschil in verkeersintensiteiten 2030 bij hoofdstuk verkeer en hoofdstuk geluid. 
Ondanks dat in Hoofdstuk verkeer in tabel 7-10 gesproken worden over de referentie 
situatie 2030 en bij geluid in tabel 9-10 over autonome ontwikkelingen en normaliter bij 



verkeer (alleen) wordt gekeken naar werkdag gemiddelden en bij geluid naar weekdag 
gemiddelden, bestaat er een (onverklaarbaar) verschil. 
 
Om te duiden wat nu precies de bijdrage van het volledige uitbreiding van het industrie 
terrein is, staat in het akoestisch onderzoek in tabel 6-1 voor het bestemmingsplan ook een 
opgave van de autonome groei en een opgave van de “autonome groei+Trekkersveld 
IV+Datacentrum” 

 

 



 

 

 



 

 

Omdat ik deze tabellen lastig vind te begrijpen heb ik enkele relevante wegvakken in bijgevoegde 
excel over getypt en nader onderzocht. 

Uit deze gegevens heb ik geprobeerd enige relatie te halen door de gemiddelde etmaalintensiteit 
voor de niet-werkdagen te halen, zie bijgevoegde excel waarin de gebruikte intensiteiten staan en 
de situering van de wegvakken. 

Voor de relevante wegvakken van de Gooiseweg kom ik samengevat tot de volgende verschillen: 

 

Geconstateerd wordt dat er op één wegvak gelegen tussen de kruispunt Fase 3 en de beoogde 
ontsluiting van het datacentrum een wel heel forse afname van de hoeveelheid verkeer op de 
gemiddelde zaterdag en zondag blijkt te ontstaan tussen de referentiesituatie 2030 en de 
plansituatie 

Ik vind het heel vreemd dat in de referentiesituatie en plansituatie voor beide situaties geen 
verschil bestaat tussen de wegvakken F+G en H+I maar er wel in de plansituatie er een ontsluiting 
van het datacentrum is beoogd. In de plan situatie is waarschijnlijk aangenomen dat 50 % van het 
verkeer naar het datacentrum van en naar het zuiden gaat en precies 50% naar het noorden. Maar 
dat dan voor de gemiddelde zaterdag/zondag zo’n enorm afname van het verkeer bestaat kan ik 
niet verklaren!! 

Naast het feit dat voor de prognose gebruik is gemaakt van het basisjaar 2014 en niet van de meest 
actuele telcijfers over 2019 en de opgave van het onderzoek zich richt op 2030 dat net 2 jaar na 
opstelling van het datacentrum zou zijn (en niet op 2035 of liever nog 2040), heb ik als niet 
verkeersdeskundige een hoop twijfels bij de uitgangsgegevens voor de opgave verkeer in deze MER 
en het bestemmingsplan die onder andere is gebruikt voor de berekening van de geluidbelasting. 



H.10 Externe veiligheid 

Er is een QRA uitgevoerd waaruit duidelijk blijkt dat er geen overschrijdingen plaatsvinden van 
zowel het GR (groepsrisico) als het PR (plaatsgebonden risico). Het invloedsgebied van het GR komt 
niet buiten de inrichtingsgrenzen. Het PR overschrijdt niet de inrichtingsgrens. Bij de verschillende 
berekeningen is rekening gehouden met het worst-case scenario en is diesel zelfs aangemerkt als 
K@-vloeistof. Op de conclusie heb ik geen op- en aanmerkingen. 

H.12 Duurzaamheid 

• Ondanks dat in hoofdstuk 8 op de noodstroom wordt ingegaan kan ik me voorstellen dat er 
in hoofdstuk 12 wel een link wordt gelegd met hoofdstuk 8, hiermee wordt de ketenrelatie gelegd 
met de elektra-aansluiting en een eventuele backup door de 34 noodstroomaggregaten 

• Er wordt geen informatie verstrekt over het aantal functionele testen en testduur van de 
noodstroomaggregaten om inzichtelijk te maken welke jaarlijkse effecten dit geeft in het stikstof-
element 

• Is het logisch het energieverbruik van het datacenter toe te rekenen/door te rekenen in de 
energieneutraliteit van Zeewolde. Deze zouden vanwege het industriële kenmerk in een nationaal 
kader moeten worden ingebracht 

• De genoemde optimalisatie-aspecten zijn zeker interessant 

>          het werken van de servers op een hogere temperatuur kan resulteren in een hogere 
temperatuur restwarmte-afgifte wat beter bruikbaar is in een realiseren warmtenet 

>          LED in combinatie met bewegingsmelders is zeker aan te bevelen 

>          efficiëntere servers die leiden tot een lager elektragebruik zouden standaard 
onderdeel moeten zijn van de bedrijfsvoering 

H.13 Overige ruimtelijke functies 

Structuurvisie regioplan windenergie is provinciaal beleid (ipv gemeentelijk). 

H. 14 Referenties 

Alleen voor archeologie zijn referenties opgenomen. Voor de overige hoofdstukken ontbreken de 
referenties. 

Bijlage 6: 

• Uitgangspunten milieuonderzoeken ontbreken (p.112)  

AERIUS-berekening 

Qua stikstof kan op dit moment weinig met de berekeningen en de passende beoordeling. Hier kan 
pas iets over gezegd worden wanneer de nieuwe release van AERIUS online is (15 oktober). Wat wel 
opvalt is dat men de uitstoot van de boerderijen bewust niet meeneemt in de referentiecentrum. 
Het is onduidelijk wat de positie is van deze bedrijven. Worden ze allen tegelijk beëindigt en waar 
gaan deze stikstofrechten dan naartoe?  

Ten aanzien van de berekening valt op dat men allen stikstofbronnen op één hoop heeft gegooid. Dit 
is niet handig, want bij een nieuwe release moet men dan alles weer ontrafelen. Ook werkt men niet 
geheel conform de handreiking van AERIUS. 

Over het aantal draaiuren van de NSA’s:  Er worden in de rapporten verschillende uren genoemd: 10 
in de RBS voor geluid, 12 uur voor de gebruiksfase voor aerius en 16 uur voor de testfase van de 



NSA’s in aerius en ook 16 uur in het luchtonderzoek. Dat lijkt verwarrend maar ik denk dat het wel 
klopt. We verzoeken u om het aantal draaiuren toe te lichten. 

Opmerkingen algemeen: 

- De aeriusberekeningen betreffen alleen het datacenter. Het mer is gemaakt voor het 
bestemmingsplan en de benodigde ontgrondingenvergunning. Er wordt op bladzijde 29 van het MER 
verwezen naar de passende beoordeling die nodig is. Er wordt daarbij ook verwezen naar de 
stikstofemissies van te vestigen bedrijven. In de passende beoordeling wordt echter alleen de 
emissie van de datacenter meegenomen, idem het document waarin de aeriusberekeningen worden 
toegelicht. De emissies van de te vestigen bedrijven en het bouwrijp maken (inclusief ontgrondingen) 
van de 35 ha bedrijfsterrein zijn dus niet meegenomen in de aeriusberekeningen maar wel in het 
luchtonderzoek.   

Opmerkingen realisatiefase 

- De aeriusberekening is uitgevoerd met versie 2019a. Op 15 oktober 2020 komt Aerius versie 
2020 beschikbaar. In deze versie zijn verscheidene wijzigingen doorgevoerd. Een besluit tot 
vergunningverlening of tot vaststelling van een bestemmingsplan dient op de meest actuele 
informatie te zijn gebaseerd. Om deze reden wordt verzocht om de stikstofdepositie op natura 2000 
gebieden met Aeriusversie 2020 te berekenen. 

- In de toelichting op de aeriusrekening zijn alle stikstofbronnen in de realisatiefase “op een 
hoop” gegooid. Het gaat om een groot project met in totaal een aanzienlijke stikstofemissie. Er wordt 
bovendien een afzonderlijke ‘ontgrondingenvergunning’  aangevraagd waarvoor ook de 
stikstofdepositie tijdens de ontgrondingen zal worden beoordeeld. Graag de bronnen in de 
realisatiefase onderverdelen in de volgende fasen: slopen, ontgrondingen, bouwen.  

- In de toelichting op de Aeriusberekening is in tabel 1 (hoofdstuk 3) voor alle werktuigen 
uitgegaan van een emissiefactor van 0,36 gram NOx per kWh. Het toepassen van deze emissiefactor 
voor alle genoemde mobiele werktuigen is niet onderbouwd; er wordt alleen vermeldt dat als 
uitgangspunt vooral met materieel met emissienorm stage IV of beter zal worden gewerkt. Het 
toepassen van deze emissiefactor voor materieel waarvoor het aannemelijk is dat deze voldoen aan 
Stage IV is akkoord. Voor een aantal bronnen is dit minder of niet aannemelijk, bijvoorbeeld de 
aggregaten, kranen en heistellingen. In par. 3.1 wordt bovendien verwezen naar een trilplaat met 
stageklasse 3a. Deze trilplaat is echter niet opgenomen in het materieeloverzicht. Wij verzoeken  u 
de emissiefactoren van de mobiele werktuigen te onderbouwen waarbij u aanvullend ook aangeeft 
of er varend materieel zal worden gebruikt.  

- In tabel 1 is een onderverdeling van het materieel opgenomen, namelijk in ‘werktuigen’  en 
‘vrachtverkeer op de bouwplaats’. Er zijn deels dezelfde categorieën opgenomen, aangevuld met 
voor de openbare weg toegelaten voertuigen. In tabel 2 zijn de verkeersintensiteiten van het 
bouwverkeer opgenomen. Dit bouwverkeer zal uiteraard de bouwplaats oprijden. De relatie tussen 
de in tabel 1 en 2 opgenomen intensiteiten en bedrijfsuren voor voertuigen die zijn toegelaten tot de 
openbare weg is niet duidelijk. Wij u verzoeken u dit toe te lichten. 

- Uit tabel 1 met de toelichting blijkt dat de berekende stikstofemissie is gedeeld door 8. Dit is 
niet correct. Voor wat betreft het invoeren van tijdelijke activiteiten in aerius verwijzen wij u naar 
paragraaf 2.2 van de ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019A, juli 2020’. Wij 
verzoeken u tevens in de rapportage op te nemen dat de aeriusberekeningen zijn uitgevoerd 
conform deze instructie. 



Opmerkingen gebruiksfase 

- In par 3.2.1 is vermeld dat er geen ammoniak emissies zijn als er bij de SCR-techniek een 
ureumoplossing als reductiemiddel wordt toegepast. Ureum dient als bron van de ammoniak die als 
feitelijke reductiemiddel wordt toegepast. Wij verzoeken u om toe te lichten waarom bij het 
toepassen van een ureumoplossing geen sprake zou zijn van ammoniakemissies (ammoniakslip). 

- In tabel 5 is voor de NSA’s, een relatief lage emissiefactor van 0,66 NOx [g/kWh] vermeld. Wij 
verzoeken u deze emissiefactor toe te lichten, met name voor wat betreft het 
verwijderingspercentage NOx t.o.v. de NSA’s zonder SCR-techniek. 

- De SCR- techniek werkt niet bij koude motoren, er is een bedrijfstemperatuur van 200 – 500 
graden nodig (bron Infomil). Bij koude motoren is een verwijderingspercentage van circa 90% niet 
haalbaar. De aggregaten zullen maar gedurende 12 uur per jaar worden gebruikt en er zal dus sprake 
zijn van relatief koude motoren waarbij het benodigde temperatuursbereik niet of nauwelijks wordt 
behaald. Er zijn maatregelen mogelijk om te bereiken dat de NSA’s zo warm mogelijk kunnen worden 
gestart, te denken valt aan opwarmen van de ureumoplossing en koelvloeistof van de motoren 
(uitsluitend voor de testsituaties). Wij verzoeken u concrete informatie over de effectiviteit van het 
SCR-systeem aanleveren, in samenhang met te nemen maatregelen om de benodigde 
bedrijfstemperatuur zo kort mogelijk na het opstarten te behalen. 

Luchtonderzoek 

- In het luchtonderzoek zijn in tabel 3 veel lagere emissies opgenomen dan in tabel 1 (en 2) van 
de toelichting op het stikstofdepositieonderzoek.  De tabellen hebben dezelfde naam, namelijk ‘Inzet 
en emissie van mobiele werktuigen en vrachtwagens op de bouwplaats’. De manier waarop de 
representatieve emissie in het luchtonderzoek is bepaald graag toelichten. 

Agrarische bedrijven  

Ik heb gezien dat men opzettelijk niet gebruik maakt van de mogelijkheid om intern te salderen met 
de agrarische bedrijven. Dit zou verreweg de makkelijkste oplossing zijn. Nu kiest men voor de 
moeilijke weg van een passende beoordeling met een matige ecologische toets.  

De agrariërs die vertrekken kunnen maar zeer beperkt gebruik maken van hun eigen rechten, omdat 
ze te maken krijgen met afroming.  

Het weglaten heeft ook als nadeel, dat men alle bedrijven beëindigt moet hebben, op het moment 
dat men met de werkzaamheden begint. Anders wordt er meer stikstof uitgetoten in de aanlegfase 
dan berekend. 

Inzet bemesting agrarische percelen 

Ik ga aan dat dit mogelijk een oplossing zou kunnen zijn. Er wordt wel gewerkt aan een notitie. Maar 
deze is nog niet openbaar. 

Waterparagraaf datacenter Polder Networks B.V 

Pagina 7 in het document waterparagraaf datacenter Polder Networks B.V. Tabel 1: hierin staat 117 
ha onverhard oppervlak verkeerd geduid (nu staat er 1170 ha). 

• Op pagina 7 in het document waterparagraaf datacenter Polder Networks B.V. staat 
beschreven dat grote waterpartijen en plassen een minimale waterdiepte hebben van 1.5 m. Dit 
komt niet overeen met figuur 3 waarin de waterpartijen een diepte van 1.2m hebben. 



• Pagina 9 en 10: effecten op de chemische waterkwaliteit: Hierin lees ik 3 dingen die een 
effect gaan hebben: 

o Indikking: kortom, de concentratie nutriënten/stoffen die worden ingenomen, 
worden met een dubbel zo hoge concentratie weer geloosd. Nutriëntengehaltes in de Hoge 
vaart voldoen net aan de norm, dus dit is een risico. Om aan te tonen dat de stoffen in het 
koelwater niet leiden tot een normoverschrijding zou een water- en stoffenbalans o.i.d. 
(tenminste iets kwantitatiefs) opgesteld moeten worden om inzichtelijk te krijgen wat de 
effecten zijn. Tevens zijn de in tabel 4.1. opgenomen KRW waarden niet geldend voor de 
Hoge Vaart. De hoge Vaart heeft een hogere ambitie dan weergegeven in de tabel en totaal-
fosfaat heeft een norm van bijv. 0,1 ipv 0,25. Gebruik van de huidige normen in een vereiste! 
Deze kunnen bij het waterschap worden opgevraagd. 

o Chemische additieven: Dit zijn dit vaak zeer resistente molecuulstructuren die 
biologisch niet of zeer slecht afbreekbaar zijn, het moet beter beschreven worden wat er 
precies wordt toegevoegd. De (mogelijke) effecten hiervan op het aquatisch milieu moeten 
nog goed beschreven worden, mag geen nadelig effect hebben op doelstelling 
KRW/waterkwaliteit. Meeste optimale zou kunnen zijn om nog een zuiveringsinstallatie (met 
bijv. ozon/uv) te plaatsen voordat het effluent geloosd wordt. 

o Temperatuur: temperatuurstijging gaat effect hebben op de gehele biologie van het 
watersysteem, dit moet daarom goed onderzocht en beschreven worden. Gesteld wordt dat 
op de grens van de mengzone nooit meer stijging dan 1 graden zal voorkomen, maar hoe is 
dit direct ter hoogte van de uitlaat? Graag nadere beschrijving toevoegen van wat de 
effecten hiervan in de praktijk zullen zijn, onderbouwd met maximale stijging bij punt van 
uitlaat en hoe dit vermindert gedurende het traject.  

• Pagina 11: effecten op ecologische waterkwaliteit: 

o Prachtig dat de inname randvoorwaarde voldoen aan de flora en faunawet, maar deze 
bestaat niet meer, dus graag relevante wetgeving opvoeren. 

o Pagina 11; figuur nummer klopt niet. 

o Ik lees dat door de locatie keuzen van de in en uitlaat tussen natuurvriendelijke oevers te 
plaatsen, wordt ook hier geen negatief effect veroorzaakt. De provincie heeft geïnvesteerd in de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers voor het op orde brengen van de biologie voor de KRW. Kortom 
deze NVO’s zijn aangelegd om de groei van waterplanten te stimuleren, zodat geschikt 
leefgebied/vestigingsklimaat ontstaat voor macrofauna (ongewervelden/insecten) en zodat vissen 
deze plekken kunnen gebruiken voor de voortplanting en als opgroeigebied voor de kleine visjes, 
zodat deze niet direct worden opgegeten door de grote roofvissen. Graag nogmaals nadenken over 
de effecten van in- en uitlaat op deze locatie (t.a.v. het doel dat de NVO’s dienen) en minimaal een 
goed onderbouwd verhaal opschrijven over de hoe en waarom dit geen negatief effect veroorzaakt.  

o Beschrijving over het effect van temperatuursverandering op ecologische kwaliteit is 
ondermaats. Effecten op lokaal niveau (directe bij de uitlaat) en gedurende het traject moeten 
onderbouwd worden ingeschat. Tevens is temperatuur 1 van de KRW parameters, effecten van de 
lozing daarop moeten ook beschreven worden, ook in het kader van klimaatverandering. 

• Pagina 12: goede structuurdiversiteit, Dit moet beter onderbouwd worden en ook breder 
benaderd worden dan enkel beheer en onderhoud. Ten aanzien van de inrichting moet hier al 
rekening mee gehouden worden, dus graag beschrijven hoe dat gedaan wordt. Vervolgens kan 



beheer en onderhoud verder bijdragen aan goede waterkwaliteit (tevens ook natuurkwaliteit), maar 
dat moet dan ook wel beschreven worden. 

• Pagina 12: goede oppervlaktewaterkwaliteit: wat voor zuivering wordt er dan geplaatst om 
mogelijke vervuiling af te vangen alvorens het geloosd wordt? Alvorens er over de zuivering 
begonnen wordt zou beschreven moeten worden welke mogelijke bronnen er kunnen afstromen of 
verwacht worden af te stromen (vogelpoep, zouten, etc.), pas dan kan een goede zuivering 
uitgekozen worden en de effectiviteit bepaald worden op hoofdlijnen. Hemelwater van daken is 
verre van schoon als bijv. een groep meeuwen of duiven erop wonen, dus ook dit moet beter 
onderbouwd worden. 



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: reactie MER Trekkersveld
Datum: dinsdag 6 oktober 2020 17:39:19

Dag 
 
Dank je voor de mail. Voor nu voldoende en we kijken wel hoe het proces verder verloopt.
 
Gr.
 

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 15:08
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: reactie MER Trekkersveld
 
Hoi 
 
Voor Trekkersveld ben ik nu bezig met een reactie op het conceptMER. Ik heb de concepten
daarvan al gedeeld met de gemeente Zeewolde en OFGV zodat zij die kunnen betrekken bij hun
reacties op de stukken. Ik zal het vanmiddag na wat puntjes op de i (vooral qua leesbaarheid) ook
delen met Arcadis als opsteller van het MER. Dan kunnen zij daar alvast mee aan de slag om dit in
het MER te verwerken.
In de brief over het verlengd vooroverleg over het bestemmingsplan verwijst  ook naar deze
reactie. Ik maak daarom ook nog even een nette versie van het document voor de gemeente
Zeewolde. Ik heb met de gemeente afgestemd dat deze in de loop van de week kan worden
toegestuurd. Als het onderdeel uitmaakt van het verlengd vooroverleg is het wellicht handig dat jij
en/of anderen hier ook kennis van nemen?
 
Met vriendelijke groet,

 
A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: publicatie provincie
Datum: donderdag 3 december 2020 14:07:00
Bijlagen: publicatie kenisgeving NRD ontgronding.docx

Hoi 
 
Hierbij de publicatie waar ik net over belde.
Deze tekst moet op dinsdag 8 december gepubliceerd, tegelijk met de publicatie van de
gemeente in gemeentelijk blad en Staatscourant.
 
Met vriendelijke groet,

 

Provincie Flevoland
A Strategie & Beleid
T 06-
E @flevoland.nl
 
 
 

Van: @zeewolde.nl> 
Verzonden: donderdag 3 december 2020 14:01
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: Re: publicatie provincie
 
Hoi  
 
Hierbij de tekst! Publiceren op dinsdag 8 december, wij doen dat in het gemeentelijk blad en de
staatscourant. 

 neemt de communicatie afstemming even op met  

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Zeewolde

telefoon: 036
e-mail: @zeewolde.nl

post
bezoek

Postbus 1, 3890 AA Zeewolde
Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde
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e-mail
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036-
info@zeewolde.nl
www.zeewolde.nl
@gemzeewolde

 

 

 



Gemeente Zeewolde Kennisgeving Notitie reikwijdte en detailniveau MER Trekkersveld IV ten 
behoeven van ontgrondingenvergunning  

Gemeente Zeewolde doet mede namens Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland 
kennisgeving van de Notitie reikwijdte en detailniveau MER ten behoeve van 
ontgrondingenvergunning.  
 
Op 9 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat er een nieuw 
bestemmingsplan wordt  opgesteld voor Trekkersveld IV.  Het plangebied is begrensd door het 
huidige Trekkersveld III, de Gooiseweg, de Knardijk en de Hoge Vaart. Het bestemmingsplan ziet op 
de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein. Hiervan is circa 166 hectare bedoeld voor het 
realiseren van een datacenter. De overige circa 35 hectare is bestemd als reguliere uitbreiding van 
het bedrijventerrein Trekkersveld.  
 
Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor andere vergunningen en er mogelijk een 
passende beoordeling nodig is voor het bestemmingsplan, is voor het bestemmingsplan een 
Milieueffectrapportage (MER) nodig. Dit betekent dat er naast de procedure van het 
bestemmingsplan ook een MER  procedure moet worden doorlopen. Op 9 juni 2020 is de kennis 
gegeven van de Notitie reikwijdte en detailniveau MER voor het bestemmingsplan en is de 
mogelijkheid geboden zienswijzen in te dienen.  
 
Coördinatiebesluit en ontgronding 
De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 het besluit genomen dat toepassing wordt  gegeven aan de 
zogenaamde coördinatieregeling ingevolge artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. Met de 
coördinatieregeling worden de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van met elkaar 
samenhangende besluiten gebundeld in één procedure. Het college van burgemeester en 
wethouders verzorgt de coördinatie van de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan en 
het verlenen van de vergunningen c.q. besluiten.  
 
Eén van de benodigde vergunningen die volgens deze coördinatieregeling gecoördineerd wordt 
afgehandeld betreft de ontgrondingenvergunning. De omvang van de ontgronding maakt dat dit 
project MER-plichtig is overeenkomstig categorie C 16.1 van de bijlage bij het Besluit 
Milieueffectrapportage.  Voor deze activiteit moet mogelijk een passende beoordeling worden 
gemaakt in verband met mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied, bedoeld in 
artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming.  
 
Hierbij doet de gemeente Zeewolde, mede namens Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, 
overeenkomstig artikel 7.27 van de Wet milieubeheer, kennisgeving van de Notitie reikwijdte en 
detailniveau MER Trekkersveld IV. Deze notitie heeft  tevens betrekking op het voornemen een 
ontgronding uit te voeren ten behoeve van de realisatie van een datacenter binnen plangebied 
Trekkersveld IV.  
 
Deze notitie heeft tot doel een ieder te informeren over het voornemen en aan te geven op welke 
manier alternatieven en milieueffecten in het kader van de MER worden onderzocht.  Het geeft 
inzicht is hoe de effecten worden onderzocht en met welke diepgang dit gebeurt. Per abuis is in de 
publicatie van 9 juni 2020 niet expliciet vermeld dat de NRD en het nog op te stellen MER naast het 
bestemmingsplan tevens ziet op een vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet.  
 
De NRD is reeds voor advies aan de commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd. Deze 
commissie heeft op 15 juli 2020 advies uitgebracht voor zowel de reikwijdte en detailniveau voor het 
bestemmingsplan als de ontgrondingenvergunning. 
 

143



Ter inzagelegging stukken 
Vanaf woensdag 9 december 2020 ligt de notitie reikwijdte en detailniveau Trekkersveld IV en het 
daarop uitgebrachte advies van de commissie voor de milieueffectrapportage van 15 juli 2020 
(nogmaals) ter visie.  
 
De stukken liggen gedurende 2 weken (tot en met 22 december 2020 (op afspraak)) ter inzage bij het 
Publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde of digitaal via www.zeewolde.nl/trekkersveld4.  
Voor het inzien van het plan bij het Publiekscentrum dient u, in verband met de Coronacrisis, een 
afspraak met het publiekscentrum te maken. U kunt daarvoor het algemene nummer 036 - 
5229522 bellen.  
 
Reageren 
Tijdens de inzagetermijn tot en met 22 december 2020 kan iedereen een zienswijze op de notitie 
reikwijdte en detailniveau  naar voren brengen. Deze zienswijze kan alleen betrekking hebben op 
het onderdeel Ontgronding. Voor een zienswijze op een ander onderdeel dan ontgronding is eerder 
al gelegenheid geboden zienswijzen in te dienen.  
 
Een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau kan: 
 online via www.zeewolde.nl/zienswijze . Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 
 schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. 
 mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar S.L. Strauss, 036 – 

5229423. 
In de zienswijze moet worden aangeven op welke onderdelen van de notitie reikwijdte en 
detailniveau, met betrekking tot de ontgronding, de zienswijze betrekking heeft.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
Zeewolde, 8 december 2020. 
 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: memo naar aanleiding van ons overleg
Datum: vrijdag 13 maart 2020 17:15:35
Bijlagen: overzicht m.e.r-categorieën (003).docx.DRF

Beste 
 
Hierbij de memo over de MERplicht zoals gister besproken.
 
Met vriendelijke groet,

 
Provincie Flevoland
A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl
 
 
 
Van: @zeewolde.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 17:09
Aan: @flevoland.nl>; 

@zeewolde.nl>
Onderwerp: Re: memo naar aanleiding van ons overleg
 
Hallo 
 
Ik zie je memo graag tegemoet. Alvast bedankt voor je medewerking.
 
Hartelijke groet

 
Op vr 13 mrt. 2020 om 16:43 schreef @flevoland.nl>

Goedemiddag,
 
Naar aanleiding van ons overleg gisterochtend hebben  en ik een memo opgesteld over
de MER-plicht. Kan ik die per mail naar jullie toesturen?
 
Met vriendelijke groet,

 
Provincie Flevoland
A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl
 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

--
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 gemeente Zeewolde
Email: @zeewolde.nl
Telefoon: 036 
Mobiel: 06 
Website: www.zeewoldezakelijk.nl



MER(beoordelings)plicht bedrijventerreinen/datacenters 

De informatie in de memo is gebaseerd op de gegevens zoals die op 12 maart 2020 bekend zijn bij 
de provincie Flevoland en de OFGV. Hierdoor kan het zijn dat dit advies omissies of onjuistheden 
bevat. Hierbij wordt er van uitgegaan dat gezien de planning alle procedures nog onder de huidige 
wetgeving worden doorlopen. De wijzigingen door de invoering van de Omgevingswet zijn daarom 
niet meegenomen in dit advies. 

Plan-MERplicht art. 7.2a Wet milieubeheer: 

Als voor een plan een passende beoordeling (art. 2.8 lid 1 Wnb) moet worden gemaakt, dan is dat 
plan plan-MERplichtig. 

MER(beoordelings)plicht art. 7.2 Wet milieubeheer jo. Besluit milieueffectrapportage: 

Ontwikkeling:  

Functiewijziging van agrarisch gebied naar industrieterrein/stedelijk gebied (uitbreiding 
bedrijventerrein 35 ha + aansluitend 165 ha (bebouwd 90 ha) datacenter (totaal 200 ha))  

Bedrijventerrein staat van bedrijfactiviteiten cat. 3.2, nog niet bekend welke bedrijven hier zullen 
vestigen. 

Kaderstellend of geen kaderstellend plan? 

Op basis van de huidige informatie is nog geen duidelijkheid te verschaffen of er sprake zal zijn een 
bestemmingsplan als bedoeld in kolom 3 (plan) of kolom 4 (project) van de bijlage bij het Besluit 
m.e.r. 

De huidige verwachting is dat het vast te stellen plan een kaderstellend bestemmingsplan zal 
betreffen als bedoeld in kolom 3 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. In dat geval geldt het 
volgende uitgangspunt: 

Plan (kolom 3):  Boven drempelwaarden ==> plan-m.e.r.plicht,  

Onder drempelwaarden ==> geen m.e.r-plicht 

Alleen wanneer sprake is van een niet kaderstellend plan1 als bedoeld in kolom 4 van de bijlage bij 
het Besluit m.e.r. geldt het volgende: 

Project (kolom 4):  Boven drempelwaarden ==> m.e.r.-beoordelingsplicht2  

   Onder drempelwaarden ==> (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht3 

Activiteiten die mogelijk MER(beoordelings)plichtig zijn: 

Kolom 1 (activiteit)   kolom 2 (drempelwaarden) 

D 
11.2 

De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
stedelijk 
ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van 

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

 
1 In dat geval moet het oprichten van bedrijven op het bedrijventerrein die onder een C- of D- categorie vallen bij 
bestemmingsplan worden uitgesloten (dus er mag dan geen kolom 1 activiteit worden opgericht (anders dan D 11.2 en D 11.3) 
omdat anders het plan ruimte biedt voor een nog op te richten m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit). Wanneer het 
datacenter specifiek wordt bestemd (maximale planologische mogelijkheden én het milieudeel-omgevingsvergunning volledig 
zijn afgestemd) én de coördinatieregeling wordt doorlopen, kan het plan mogelijk als kolom 4 besluit worden aangemerkt.  
2  Indien er belangrijke milieugevolgen kunnen optreden, kan het bevoegd gezag besluiten dat er een milieueffectrapportage 
zal moeten worden opgesteld. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit moet voorafgaand aan het ter inzage gelegde ontwerp-
bestemmingsplan zijn afgegeven. 
3 Met ingang van 7 juli 2017 is ook voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling een formeel m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig. 
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winkelcentra of 
parkeerterreinen. 

2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen 
omvat, of 

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

D 
11.3 

De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
industrieterrein. 

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 
oppervlakte van 75 hectare of meer. 

   

Daarnaast kunnen gerelateerde activiteiten nog leiden tot een MER(beoordelings)plicht:  

Energievoorziening: C/D22, C/D24 

Ontgrondingen: C/D16 

Warmteleiding: D8.4 

Bedrijven die zich vestigen op het bedrijventerrein (staat van bedrijfsactiviteiten categorie 3.2): 
diverse categorieën uit de D lijst van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn mogelijk van toepassing.4 

 

 

 
4 Uitzonderen middels planvoorschrift van oprichten bedrijven boven drempelwaarden als vermeld in de D lijst op 
bedrijventerrein, biedt mogelijk geen uitkomst omdat gecumuleerd bedrijven wel boven drempelwaarden kunnen uitkomen. 
Algehele uitsluiting van kolom 1 activiteiten biedt voor een kaderstellend plan als vermeld in kolom 3 geen oplossing gelet op 
reeds genoemde categorieën : D 11.2 en D 11.3 en de daarbij behorende drempelwaarden die worden overschreden.  



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Memo inz MER - Vertrouwelijk
Datum: maandag 23 maart 2020 11:16:00
Bijlagen: memo m.e.r. project Tulip Zeewolde versie 19 maart 2020 (Rho_dgmr).pdf

image001.png

Hallo 
de bijgevoegde memo is ter kennisname.  zijn al op de hoogte.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
T: 0320 – 
M: 06-
@: @flevoland.nl
 
Werkdagen: maandag t/m donderdag
 
logo

 
 
 
Van: @zeewolde.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 17:51
Aan: @ofgv.nl>; @flevoland.nl>;

@dgmr.nl>; @dgmr.nl>; 
@flevoland.nl>; @ofgv.nl>; 

@zeewolde.nl>; @arcadis.com>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@rho.nl>; @arcadis.com; @arcadis.com;
@arup.com>

Onderwerp: Memo inz MER
 
Beste allen,
 
Bijgevoegd de beloofde memo inzake wel/niet een MER.
 
Fijn weekend!
 
Groet,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Memo coördinatieregeling en m.e.r.-plicht Trekkersveld IV
Datum: vrijdag 24 juli 2020 11:33:29
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg

Hoi 
Zo op de valreep van de vakantie: nog reactie ook op vooroverlegreactie en ander memo?
 
Met vriendelijke groeten,

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 10:51
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Memo coördinatieregeling en m.e.r.-plicht Trekkersveld IV
 
Beste 
 
Net met Jan Nico gesproken en hij geeft aan om de memo eerst alleen met hem en Cora te
delen, uiteraard met de adjuncthoofden in cc. Wil je  ook meenemen in de cc?
 
Alvast een goede vakantie, anderen mogen het fort nu even bewaken -
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 09:54
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>
Onderwerp: FW: Memo coördinatieregeling en m.e.r.-plicht Trekkersveld IV
 
Hoi,
 
Naar aanleiding van overleg vorige week over de coördinatie van het MER voor bestemmingsplan en
ontgrondingvergunning heeft  bijgevoegde memo opgesteld. Ik zal deze memo ook ter
kennisname aan onze bestuurders sturen.
 
Met vriendelijke groet,

 
A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl
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Van: @rho.nl> 
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 20:29
Aan: @flevoland.nl>
CC: @ofgv.nl>; @zeewolde.nl>; 

@zeewolde.nl>; @zeewolde.nl>; 
@dgmr.nl>; @dgmr.nl>; 

@rho.nl>
Onderwerp: Memo coördinatieregeling en m.e.r.-plicht Trekkersveld IV
 
Hallo 
 
zoals vorige week besproken stuur ik je hierbij de memo over de coördinatieregeling en de
m.e.r.-plicht voor Trekkersveld IV.

 heeft meegelezen met de memo.
 
Werk ze nog deze dagen en alvast een fijne vakantie !
 
Met vriendelijke groet,

T: 06
E: @rho.nl
W: www.rho.nl
 
Druifstreek 72-C
8911 LH LEEUWARDEN
Tel. 058 (rechtstreeks)
Keizerstraat 21 7411 HD DEVENTER
Tel. 0570 
Postbus 150 3000 AD ROTTERDAM 

       
* aanmelden voor onze nieuwsbrief? - klik dan hier

 



Opmerkingen MER Datacentrum Zeewolde 

 vraag bodemonderzoek: Blad 26 Bodem, effect op bodemkwaliteit. 

 

Vraag aan : moet er uitgegaan worden oppervlakte van het projectgebied 166 
hectare, of de ontgronding.  

Blad 4. Wordt uitgegaan van alleen waterpartijen. 

- Er wordt uitgegaan van m.e.r.-beoordeling? 

Blad 6. In het NRD spreken ze van 20 hectare ontgronding in het aanvraagformulier 74 
hectare: 

“2.1 Oppervlakte van het te ontgronden terreingedeelte 740.000m2 (locaties waar alleen de 
toplaag verwijderd wordt niet inbegrepen).” 

Blad 8. Project MER voor ontgrondingen? 

Blad 8. Passende beoordeling nodig, van te voren weten uitgebreide procedure of niet. 

Blad 9. De gemeente Zeewolde kondigt het voornemen voor het opstellen van een 
bestemmingsplan en ontgrondingenvergunning en de hiervoor te doorlopen m.e.r.-
procedure aan via een openbare kennisgeving. 

Hoeft de provincie/ofgv niets te doen? Officieel ingediende NRD door de OFGV niet 
ontvangen. 

Blad 11. “Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van Trekkersveld IV, bestaande 
uit een bedrijventerrein van 35 hectare en een campus met datacenter.” 

Is dit het huidige bestemmingsplan het plangebied wordt toch veel groter? 

Blad 26. Er wordt mogelijk een passende beoordeling opgesteld om effecten op Natura 
2000-gebieden inzichtelijk te maken. Indien een passende beoordeling nodig is, wordt deze 
als bijlage in het MER opgenomen.  

Passende beoordeling bepaald mede of de MER-commissie meekijkt of niet. Beperkte of 
uitgebreide m.e.r.-procedure. 

Blad 27/28.  Kabels en leidingen ontbreekt. Geef aan hoe er met kabels en leidingen die in 
het plangebied liggen, wordt omgegaan. 

Geef aan of en hoeveel verkeer er wordt gegeneerd door transportbewegingen van grond 
van en naar het terrein en door werknemers. Geef daarbij aan welke routes er worden 
gevolgd en wat de effecten van het extra verkeer op de bestaande verkeersstromen zijn. 

Algemene notitie: 

- De effecten van de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden moete goed en duidelijk 
ansicht leesbaar zijn in het MER. De effecten beschrijven van de aanleg fase ontgrondingen. 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Trekkersveld - water/bodem
Datum: vrijdag 4 september 2020 15:26:39
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg

Hoi 
 
Opbrengen van grond valt buiten de OGW-vergunning of melding.
Als in de aanvraag wordt aangegeven dat er grond wordt aangevoerd, nemen we wel
altijd het volgend aandachtspunt op:
“Voor de afvoer of het toepassen van aangevoerde grond is mogelijk een melding op grond van
het Besluit bodemkwaliteit nodig bij het meldpunt bodemkwaliteit. Zie hiervoor de website:
https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx.
De gemeente waar de grond wordt toegepast is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit het
bevoegde gezag.”
De gemeente moet hier op toezien en ik weet niet of de gemeente Zeewolde die taak
aan ons hebben gemandateerd. Moet ik dan navragen als je dat wilt weten.
 
Met vriendelijke groet,

 
12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 088-
E. @ofgv.nl
www.ofgv.nl/ofgv.nl
Maandag t/m donderdag

        

logo en tekst CRKBO

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 14:28
Aan: @ofgv.nl>; @ofgv.nl>
Onderwerp: Trekkersveld - water/bodem
 
Hoi 
 
Vanochtend had ik nog even overleg met  over zijn inbreng voor water. Daarbij

156



kwamen we ook te spreken over de grondbalans en dat er ruim 850.000 m3 grond van elders wordt
verwerkt in het project. Hij had het over een paar projecten op Stichtse Kant in Almere waarbij er
wordt opgehoogd met ‘grond’ bestaande uit geïmmobiliseerde restproducten/puin. In het MER kan
ik zo snel niets vinden over de kwaliteit van de grond die van elders wordt aangevoerd. 
heeft hier wel zorg over, gezien de ervaringen bij Stichtse Kant. Zijn zorg zit hem vooral in de
mogelijke gevolgen voor de grondwaterkwaliteit en als het voor het heien wordt opgebracht, dit
materiaal mogelijk tot in de boringvrije zone wordt geheid. Ik ga er van uit dat dit een
aandachtspunt is in de vergunning. Het zou goed zijn als ook in het MER hier aandacht voor zou
zijn.   
 
Met vriendelijke groet,

 
A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl
 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor
de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk
overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op
https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer







































Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Aanvraag ontsluiting provinciale weg N305 Tulip
Datum: donderdag 30 juli 2020 13:11:02
Bijlagen: image002.png

image003.png

Dag 
 
Naar aanleiding van je vraag, het volgende.
 
Mijn inziens moet er onderscheid worden gemaakt in een uitweg of een volledige aansluiting.
 

Uitweg Volledige aansluiting
Een uitweg is ingevolge de
omgevingsverordening elke rechtstreekse, in
de zin van de Wegenwet niet openbare,
ontsluitingsmogelijkheid naar of vanaf een in
deze verordening bedoelde openbare weg.
 
Een uitweg is niet openbaar. In principe
worden uitwegen toegepast om vooral
woonerven/bedrijfserven te ontsluiten naar
een openbare weg. De directe aansluiting ligt
qua beheer en onderhoud veelal bij een
overheidslichaam, maar de rest van de uitweg
ligt in beheer/onderhoud van de eigenaar van
het perceel.
 

Geen definitie in de Omgevingsverordening.
 
Een volledige aansluiting is mijn inziens een
weg die wordt aangelegd om bijv. diverse
bedrijven op aan te laten sluiten. De weg is
gewoon openbaar. Iedereen kan en mag
gebruik maken van deze weg. Het bedrijf is
ook zelf niet verantwoordelijk voor deze weg,
maar dat is veelal een overheidslichaam.

Ingevolge artikel 2.2. lid 1 onder e is voor een
uitweg een omgevingsvergunning vereist voor
zover ingevolge een bepaling in een provinciale
of gemeentelijke verordening een vergunning
of ontheffing is vereist.
 

Ingevolge artikel 2.2 lid 1 onder d is het
verboden om een weg aan te leggen of
verandering te brengen in de wijze van aanleg
van een weg voor zover ingevolge een bepaling
in een provinciale of gemeentelijke
verordening een vergunning of ontheffing is
vereist.
 

 
Artikel 15.6 Omgevingsverordening Flevoland

1. Het is verboden gebruik te maken van een openbare weg of vaarweg, anders dan waartoe
deze is bestemd door;

a. daarin, daarop, daaronder of daarboven werken te maken of te behouden;
b. daarin, daarop, daaronder of daarboven vaste stoffen of voorwerpen te storten, te

plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
c. daarin, daarop, daaronder of daarboven op andere wijze dan vermeld onder a of b

handelingen te verrichten.
 
Het aanleggen/ontsluiten van een weg waar in casu sprake van is (er is dus geen sprake van een
uitweg) is verboden in de zin van artikel 15.6 Omgevingsverordening. Gelet hierop en op de
genoemde bepalingen in de WABO is dus voor de volledige aansluiting een omgevingsvergunning
vereist.
 
Ik kreeg vanochtend ook een e-mail van de OFGV over hetzelfde onderwerp. Ik heb hetzelfde
teruggekoppeld aan de OFGV.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur
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B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad
T (0320) 
M (06) 
E @flevoland.nl
www.flevoland.nl
 

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 29 juli 2020 17:13
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: Aanvraag ontsluiting provinciale weg N305 Tulip
 
Hallo 
 
Enige tijd geleden heb ik het onderstaande bericht van  ontvangen. Daarna heb ik het
teruggekopeld aan de OFGV. Helaas kwam deze vraag na mijn vakantie weer bij mij terug,
waardoor ik een vermoeden krijg dat misschien niet iedereen bij OFGV op de hoogte is op welke
manier soort gelijke aanvragen behandeld worden.
Heb jij een deze dagen nog de tijd om aan mij uit te leggen hoe deze zaken met de OFGV
geregeld zijn? Welke afspraken hebben wij gemaakt?
Deze toelichting zou mij in ieder geval helpen de processen juist te begeleiden.
Alvast bedankt.
 
Hartelijke groet,

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 14:02
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Aanvraag ontsluiting provinciale weg N305 Tulip
 
Hoi 
 
Zoals jullie ongetwijfeld ook gezien hebben vanmorgen, is een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend, waarin o.a. de aanvraag voor een uitweg zit.
Omdat  de mail maar aan een beperkt aantal personen heeft gestuurd, heb ik de mail voor

 ter info bijgevoegd.
 
In antwoord op de vraag van de OFGV: de gemeente verleend uiteindelijk de vergunning als
bevoegd gezag, via de OFGV geven wij advies op een aanvraag voor een uitweg. 

. @ , corrigeer me als ik .
Echter, m.i. is hier – zoals ook per e-mail van 5 juni aangegeven – geen sprake van een uitweg, het
zou dan al gaan om een volwaardige aansluiting. Een bouwuitweg zal niet verleend worden.
 
Maar t.a.v. de aansluiting, zal hier nu ook nog geen advies over gegeven gaan worden. Zoals ook in
het gesprek met Arcadis van afgelopen woensdag 1 juli is aangegeven, zal Arcadis eerst met een
onderbouwing moeten komen waarom een nieuwe ontsluiting op de N305 Gooiseweg noodzakelijk is
en alternatieven niet mogelijk zijn. Pas als dat onderzoek is uitgevoerd en we kunnen instemmen
met de conclusies uit dat onderzoek, komt de volgende stap aan de orde, te weten die van de



aanvraag. Vooralsnog dus geen verkeerskundig advies op de aanvraag voor een uitweg / aansluiting.
 
Gr.,
 

 

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
T    0320 –  06 – 
E    @flevoland.nl
W   www.flevoland.nl
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 10:42
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: betr. aanvraag ontsluiting provinciale weg
 
Hallo 
 
Afgelopen woensdag heb ik  van OFGV gesproken. Zij gaf bij mij aan dat OFGV niet
precies weet wie de vergunning/ontheffing verleent inzake ontsluiting provinciale weg.
Haar verzoek is om deze kwestie te bespreken met haar collega’s  en 

, zodat ze duidelijkheid hebben wie hiervoor verantwoordelijk is. Kun/wil jij dit doen?
Ik geloof dat daar nog iets speelde met de definitie in- en uitrit of ontsluiting, maar zoals je weet
heb ik hier geen verstand van 
 
Alvast bedankt.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
T: 0320 – 
M: 06-
@: @flevoland.nl
 
Werkdagen: maandag t/m donderdag
 
logo

 



Van:
Aan:
Onderwerp: rapport soortgericht onderzoek
Datum: dinsdag 11 augustus 2020 15:02:32
Bijlagen: image001.png

image002.png
Soortgericht onderzoek Tulip - D10008758.docx.DRF

Goedemiddag 
 
Hierbij het Soortgericht onderzoek rapport (concept versie)
Hij is nog niet volledig aangezien de onderzoeken van vleermuis en kerkuil nog lopen.
 
Er hangen 2 kerkuil kasten waarvan 1 bezet is door een broedpaar kerkuilen met dit jaar 2 jongen.
(tussentijdse resultaten)
 
Ik heb een Teams uitnodiging verstuurd voor morgen 11:00-12:00.
Tot morgen,
 
Met vriendelijke groet,

@arcadis.com
Arcadis Nederland B.V. | Stationsplein 10 | 9401 LB Assen | Nederland
Postbus 63 | 9400 AB Assen | Nederland
T +316
www.arcadis.com

Be green, leave it on the screen.

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

This email and any files transmitted with it are the property of Arcadis and its affiliates. All rights, including without
limitation copyright, are reserved. This email contains information that may be confidential and may also be privileged. It
is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not an intended recipient, please note that any form of
distribution, copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful. If you
have received this communication in error, please return it to the sender and then delete the email and destroy any
copies of it. While reasonable precautions have been taken to ensure that no software or viruses are present in our
emails, we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or changed. Any
opinions or other information in this email that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor
endorsed by it.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: vraag mbt bestemmingsplan en ontgrondingenvergunning datacenter Zeewolde Tulipp
Datum: woensdag 13 januari 2021 09:18:29
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg

Hallo 
 
Ik zit nog wel met een paar vragen, waarmee jullie me misschien kunnen helpen?

1. Kan het bestemmingsplan de procedure doorlopen zonder dat er een ontheffingaanvraag ligt (waarbij je wel van
te voren weet dat er een behoorlijke compensatieopgave ligt)? Ik vermoed dat het wel kan door in het
bestemmingsplan te borgen dat er nog een ontheffing moet worden aangevraagd en hier eventueel al bij
vermelden hoeveel ha leefgebied moet worden teruggebracht?

2. 1. Kan de ontgrondingaanvraag de procedure doorlopen zonder advies mbt het aspect natuur? 2. Dan wel kan de
procedure doorlopen worden indien Arcadis een memo levert (met een voorlopig plan op hoofdlijn)?

3. Of kan ontgrondingvergunning op min of meer dezelfde wijze als hierboven bij het bestemmingsplan
opgelost worden?

 
1.Deze vraag moet door de gemeente beantwoord worden.

 
2.    1.  Nee, we hebben advies nodig op het aspect natuur. Voor zowel de MER als de

Ontgrondingenvergunning   moeten wij advies krijgen van de provincie op het aspect natuur dit
houdt in effecten Natura2000, NNN en soortenbescherming. 

 
2      2.   Niet bekend is wat exact bedoeld wordt met een memo op hoofdlijnen en welke onderzoeken

in dat geval wel of niet worden bijgevoegd. Belangrijk is dat de effecten zoals onder 1. vermeld
worden, beoordeeld kunnen worden en welke mitigerende maatregelen of compenserende
maatregelen nodig zullen zijn. Het is juist aan de adviseur natuur om hierin te adviseren of
onderzoeken of memo's afdoende zijn om de effecten te kunnen beoordelen. Verder verwijs ik
naar 3.3 van de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 van de Provincie
Flevoland waarin staat vermeld dat een overzicht bij aanvraag moet worden gevoegd van ter
plaatse voorkomende flora en fauna op basis van een recente inventarisatie. Zie 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Flevoland/91852/91852_2.html

 
2. 3. Ja, juridisch zou de ontgrondingenvergunning vooruitlopend op de ontheffing Wnb kunnen
worden aangevraagd en worden verleend, omdat er geen formele aanhaakplicht geldt. Mocht de
ontheffing niet gelijktijdig met de ontgrondingen kunnen worden verleend, dan moet de ontheffing uit
de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wro worden gehaald. Ik wijs echter wel op het
volgende als de ontheffing na verlenen van ontgrondingenvergunning wordt verleend: 
- effecten moeten worden afgewogen en worden beschreven in het MER en considerans van de
Ontgrondingenvergunning. Er kan niet enkel verwezen worden dat de effecten nog beoordeeld worden
in het kader van de Wnb en daarvoor nog een ontheffing moet worden afgegeven. In het geval ook
nog geen ontheffing is verleend ten tijde van de vergunningverlening voor de ontgrondingen, moeten
eventuele voorschriften om natuur te beschermen aan de ontgrondingenvergunning worden
verbonden. Dit is niet het geval wanneer de ontheffing is afgegeven voorafgaand aan de
ontgrondingenvergunning. In dat geval mag verwezen worden naar de Wnb-vergunning/ontheffing
waaraan voorschriften zijn verbonden. Zie hiervoor bijvoorbeeld r.o. 9 van uitspraak
ECLI:NL:RVS:2019:1188 https://www.raadvanstate.nl/@114992/201802581-1-r3/

 
Ik hoop dat de vragen zo voldoende zijn beantwoord.
 
Met vriendelijke groeten,
 

 
12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 06-
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E. @ofgv.nl
W. www.ofgv.nl
Ik werk 4x9 en ben op maandag vrij.
P Think green, read from the screen.
logo en tekst CRKBO

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 11 januari 2021 13:48
Aan: @ofgv.nl>
Onderwerp: RE: vraag mbt bestemmingsplan en ontgrondingenvergunning datacenter Zeewolde Tulipp
 
Hoi 
 
Ik heb nog geen reactie van je ontvangen…wellicht door de drukte aan je aandacht ontsnapt 
Ik hoor het graag nog even van je
 
Groet,

 

Van:  
Verzonden: maandag 4 januari 2021 14:48
Aan: @ofgv.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: vraag mbt bestemmingsplan en ontgrondingenvergunning datacenter Zeewolde Tulipp
 
Goedemiddag 
 
Als eerste de beste wensen voor 2021 toegewenst!
 
Kan jij vraag 2 beantwoorden m.b.t. de ontgrondingenvergunning?
 
Ik hoor het graag van je.
 
Groet,

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 17 december 2020 15:47
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: vraag mbt bestemmingsplan en ontgrondingenvergunning datacenter Zeewolde Tulipp
 
Hoi ,
Ik had zojuist overleg met Arcadis en kreeg van hun te horen dat de ontheffingaanvraag pas medio september 2021 zal
worden ingediend. De ontheffing doet dus niet mee met de gecoördineerde procedure. Op dit moment is het dus wat
dat betreft lekker rustig voor mij.
 
Ik zit nog wel met een paar vragen, waarmee jullie me misschien kunnen helpen?

1. Kan het bestemmingsplan de procedure doorlopen zonder dat er een ontheffingaanvraag ligt (waarbij je wel van
te voren weet dat er een behoorlijke compensatieopgave ligt)? Ik vermoed dat het wel kan door in het
bestemmingsplan te borgen dat er nog een ontheffing moet worden aangevraagd en hier eventueel al bij
vermelden hoeveel ha leefgebied moet worden teruggebracht?

2. Kan de ontgrondingaanvraag de procedure doorlopen zonder advies mbt het aspect natuur? Dan wel kan de
procedure doorlopen worden indien Arcadis een memo levert (met een voorlopig plan op hoofdlijn)? Of kan
ontgrondingvergunning op min of meer dezelfde wijze als hierboven bij het bestemmingsplan opgelost worden?

 
Ik hoor graag van jullie en wens jullie in ieder geval alvast: fijne dagen !
 
Met vriendelijke groet,
 

Afdeling Strategie en Beleid



Provincie Flevoland
0320-
(vrijdag vrij)
 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene
voorwaarden van de OFGV vindt u op https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: voorbereiding gesprek a.s. vrijdag "komst datacenter Zeewolde - OV": wat achtergrond info
Datum: dinsdag 5 januari 2021 14:06:37
Bijlagen: image002.png

image003.png

Beste 
 
A.s. vrijdag hebben we een gesprek met . Ik zal nog een vooroverleg inplannen zodat we allemaal
begrijpen wat de bedoeling is. In deze mail wat achtergrond info.
 
Wat weet ik al over deze casus:
Uit mijn eerdere gesprekken heb ik het volgende opgehaald:

Tijdens de bouwfase (die ruim 5 jaar kan duren) werken er zo’n 6.000 mensen
Het bedrijf zelf heeft ongeveer 500 arbeidsplaatsen
Het gaat om een groot gebied van 166 hectare.
Jan Nico Appelman is de coördinerende gedeputeerde
Het bedrijf wil graag een goede en snelle OV-verbinding Zeewolde-Almere (- Schiphol). Vermoedelijk met zo
min mogelijk stops.
De ambitie is dat dit CO2-neutraal is: vanaf 2023 rijden er in Flevoland ZE-bussen op de reguliere buslijnen
(deze bussen zijn al besteld voor de concessie IJssel-Vecht).
Er zijn geen kaders vooraf: de afspraken over OV worden kennelijk niet aan andere afspraken gekoppeld over
de vestiging/locatie.
Het is nog niet bekend waar de medewerkers vandaan komen.

 
Voor  (provincie) had ik al wat zaken op een rij gezet. Zie onder mijn handtekening.
 
Verkenning januari 2020 naar avondbediening Zeewolde-Almere
Om een beeld te vormen van kosten van extra OV-aanbod even als referentie een kleine verkenning uit januari 2020.

Optie Extra DRU’s – jaar Kosten (tarief Connexxion ca
€ )

1 – huidige situatie 0  
2a – één extra rit naar en vanaf Almere op de
vrijdagavond

Ca 122 DRU per jaar €

2b - één extra rit naar en vanaf Almere op de
werkdagen

Ca 585 DRU’s per jaar €

2c – 2 extra ritten naar en vanaf Almere op de
werkdagen

Ca 1165 DRU’s per jaar €

3 – doorrijden tot 23.00 uur Ca. 2.500 DRU’s  per jaar € 
 
Wat zijn opties (komen vrijdag vermoedelijk nog niet aan de orde)

Het bedrijf betaalt een vaste bijdrage voor lijn 159 (of voor OV in bredere zin) zodat er extra ritten mogelijk
zijn (uit bovenstaande tabel valt een beetje af te leiden om welke orde van grote de bijdrage dan moet zijn –
als we nog geen reizigersopbrengsten verdisconteren). Een situatie die vergelijkbaar is met de Eemhof.
Het bedrijf betaalt mee aan infrastructurele voorzieningen om de snelheid van het OV te vergroten (ik ken
het traject onvoldoende om in te schatten welke mogelijkheden hier liggen en wat hiervan het prijskaartje
is).
Het bedrijf neemt standaard een aantal OV-abonnementen af voor haar werknemers. Een jaarabonnement
(altijd vrij reizen in Flevoland, wel met uitzondering van stadsvervoer Almere) voor de bus kost € ,-. Stel
het bedrijf neemt 250 abonnementen af = . Dit bedrag is vergelijkbaar met een vaste subsidie om
meer ritten in te kopen.

 
Tot vrijdag!
 
 

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
T 06-
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
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artikel 10.2.e



Op vrijdagen alleen afspraken in overleg
 
 
OV-Zeewolde-Almere: huidige situatie

Op dit moment zijn er 2 buslijnen tussen Almere en Zeewolde:
Lijn 160: via de Eemhof: 7 x per werkdag vertrekt deze bus vanuit Almere en gaat hij via Eemhof naar
Zeewolde (tussen 9.00 uur-22.00 uur, ongeveer iedere 2 uur). Vanaf de Eemhof vertrekt de laatste bus
richting Almere om 23.20 uur. De reistijd Almere – Zeewolde bedraagt 54 minuten. Aan deze buslijn betaald
De Eemhof substantieel mee. Via een vaste jaarlijkse bijdrage.
Lijn 159: Almere-Zeewolde-Harderwijk: op werkdagen in de ochtend en middagspits 2 x per uur tussen Almere
en Harderwijk en tussen 10.00-15.00 uur 1 x per uur. Reistijd Almere – Trekkersveld is tussen 31 en 35
 minuten. De eerste bus start om 6.25 vanuit Almere richting Zeewolde. Om 18.32 vertrekt de laatste bus
vanaf Trekkersveld naar Almere. Al enige tijd hebben gemeenten Almere en Zeewolde de wens om de
frequentie op deze lijn te verhogen danwel de bedieningstijd in de avonduren te verlengen. Overwegingen:
steeds meer studenten uit Zeewolde bezoeken onderwijsinstellingen in Almere en gemeente Almere wil graag
een betere OV-ontsluiting van de wijk Oosterwold (nu nog fase 1 maar fase 2 ligt in het verschiet).

 
De beide buslijnen maken onderdeel uit van de concessie IJsselmond. Deze concessie wordt gereden door
Connexxion. De concessie loopt af per december 2023.
 
Nieuwe aanbesteding IJssel-Vecht
IJssel-Vecht is een nieuwe concessie die bestaat uit de concessies IJsselmond, Lelystad, Midden-Overijssel en
Veluwe. In 2019 is deze concessie gegund aan Keolis. Per december 2023 zou IJsselmond in IJssel-Vecht ‘instromen’.
 
Helaas moest deze gunning vanwege onregelmatigheden de afgelopen zomer worden ingetrokken. Er is nu een
noodconcessie IJssel-Vecht bedacht voor de concessies Midden-Overijssel en Veluwe. Deze loopt af in december
2022. De voorbereidingen voor de heraanbesteding zijn gestart. Volgens de huidige planning start de inschrijftermijn
in de zomer 2021 zodat uiterlijk januari 2022 kan worden gegund. Er is dan een klein jaar beschikbaar voor de
implementatie.
 
Enkele kenmerken van deze concessie:

Nieuwe huisstijl/merk: RRReis. Deze huisstijl zal binnen ca 10 jaar in heel OV Oost
(Gelderland/Overijssel/Flevoland – met uitzondering van Almere) zijn ingevoerd.
Zero Emissie: voor alle OV-concessies geldt dat deze uiterlijk in 2030 Zero-Emissie moeten zijn. De elektrische
bussen die Keolis had aangeschaft worden voorgeschreven in de heraanbesteding.
Productformules: RRReis is de basisformule. Voor hoogwaardig OV (HOV) geldt de formulenaam: Comfort-
RRReis. Iets luxer materieel nog:

Vervoerder is opbrengstverantwoordelijk: hij krijgt een subsidie per gereden dienstregelingsuur (DRU) en
draagt zelf het risico van de reizigersopbrengsten (dus hoe meer opbrengst hoe gunstiger).



 
Corona: door de sterk teruglopende reizigersaantallen en -opbrengsten zijn vervoerders onzeker. Tot op heden heeft
het Rijk bijgedragen met een Beschikbaarheidsvergoeding. Volgend jaar moet er een transitieplan komen om de OV-
sector weer gezond te maken. Hoe dit plan eruit ziet en wat de effecten zullen zijn voor de reiziger (aanbod OV) is
nog niet bekend. In de heraanbesteding onderzoeken we hoe we toch tot een aantrekkelijke concessie kunnen
komen bijvoorbeeld door het (tijdelijk) stellen van garanties.
 
Wat is openbaar vervoer - concessies? (geregeld in Wet Personenvervoer 2000)
 
Het is personenvervoer dat voor iedereen toegankelijk is en rijdt volgens een dienstregeling.
In Nederland kennen we OV-concessies. Deze worden uitgegeven door decentrale overheden. De vervoerder kan
inschrijven op een aanbesteding en wint daarmee het exclusieve recht op openbaar vervoer in een gebied.
Meestal ontvangt hij een subsidie (het regionaal openbaar vervoer is namelijk niet kostendekkend) en moet hij aan
diverse eisen voldoen:

Dienstregeling: bijv. minimale frequenties/bedieningstijden
Huisstijl: bij ons dus het merk RRReis
Duurzaamheid: ZE-materieel
Toegankelijkheid: ook mensen met een beperking in meest brede zien moeten mee kunnen en het begrijpen
Tarieven: de overheid stelt de tarieven vast
….

 
Lange afstandsbusvervoer met een openbaar karakter (geregeld in Wet Personenvervoer 2000)
Wie langeafstands-busvervoer wil aanbieden, moet toestemming krijgen van alle concessiehouders door wiens gebied
de bus gaat rijden. Een ontheffing daarvan is mogelijk, afgegeven door concessieverlenende instanties zoals
provincies en metropoolregio’s. Verder mag de buslijn niet kannibaliseren op bestaande, kortere routes. Hoewel het
in theorie dus mogelijk is dergelijk vervoer aan te bieden, moet de beoogde aanbieder nog aardig wat horden nemen
om een dergelijke concessie te bemachtigen.
 
Besloten vervoer
Het staat een ieder vrij een bus te kopen/huren en daarmee mensen van A naar B te vervoeren.
 
Tot slot
De financiële middelen voor het OV zijn in Flevoland begrensd. We staan zeker open voor creatieve ideeën waarbij
we met hulp van cofinanciering tot een goed/beter OV-aanbod kunnen komen voor de inwoners en bezoekers van
Flevoland.
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Vraag over openbaar vervoer Zeewolde-Almere
Datum: maandag 14 december 2020 12:09:25
Bijlagen: image001.png

image002.png

Dag 
 
Zojuist even kort gesproken over wens datacenter in relatie tot OV.
 
Recentelijk heb ik mail gestuurd naar mijn collega  (hij doet de coördinatie op dit
dossier binnen Flevoland).
 
Ik geef jouw naam, de naam van  en mijn naam door voor een oriënterend gesprek begin
januari aan  van Horizon met een aantal opties op dinsdag/donderdag einde middag.
 
Met  heb ik besproken dat er wellicht mogelijkheden zijn voor een ‘extra bijdrage’ aan de
concessie waardoor we het OV op buslijn 159 kunnen verbeteren.
 
Groet,
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Op vrijdagen alleen afspraken in overleg
 

Van:  
Verzonden: maandag 30 november 2020 14:59
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Vraag over openbaar vervoer Zeewolde-Almere
 
Beste 
 
n.a.v. ons overleg deze ochtend de zaken op een rijtje.
 
OV-Zeewolde-Almere: huidige situatie
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Op dit moment zijn er 2 buslijnen tussen Almere en Zeewolde:
Lijn 160: via de Eemhof: 7 x per werkdag vertrekt deze bus vanuit Almere en gaat hij via
Eemhof naar Zeewolde (tussen 9.00 uur-22.00 uur, ongeveer iedere 2 uur). Vanaf de Eemhof
vertrekt de laatste bus richting Almere om 23.20 uur. De reistijd Almere – Zeewolde
bedraagt 54 minuten. Aan deze buslijn betaald De Eemhof substantieel mee. Via een vaste
jaarlijkse bijdrage.
Lijn 159: Almere-Zeewolde-Harderwijk: op werkdagen in de ochtend en middagspits 2 x per
uur tussen Almere en Harderwijk en tussen 10.00-15.00 uur 1 x per uur. Reistijd Almere –
Trekkersveld is tussen 31 en 35  minuten. De eerste bus start om 6.25 vanuit Almere richting
Zeewolde. Om 18.32 vertrekt de laatste bus vanaf Trekkersveld naar Almere. Al enige tijd
hebben gemeenten Almere en Zeewolde de wens om de frequentie op deze lijn te verhogen
danwel de bedieningstijd in de avonduren te verlengen. Overwegingen: steeds meer
studenten uit Zeewolde bezoeken onderwijsinstellingen in Almere en gemeente Almere wil
graag een betere OV-ontsluiting van de wijk Oosterwold (nu nog fase 1 maar fase 2 ligt in
het verschiet).

 
De beide buslijnen maken onderdeel uit van de concessie IJsselmond. Deze concessie wordt
gereden door Connexxion. De concessie loopt af per december 2023.
 
Nieuwe aanbesteding IJssel-Vecht
IJssel-Vecht is een nieuwe concessie die bestaat uit de concessies IJsselmond, Lelystad, Midden-
Overijssel en Veluwe. In 2019 is deze concessie gegund aan Keolis. Per december 2023 zou
IJsselmond in IJssel-Vecht ‘instromen’.
 
Helaas moest deze gunning vanwege onregelmatigheden de afgelopen zomer worden ingetrokken.
Er is nu een noodconcessie IJssel-Vecht bedacht voor de concessies Midden-Overijssel en Veluwe.
Deze loopt af in december 2022. De voorbereidingen voor de heraanbesteding zijn gestart. Volgens
de huidige planning start de inschrijftermijn in de zomer 2021 zodat uiterlijk januari 2022 kan
worden gegund. Er is dan een klein jaar beschikbaar voor de implementatie.
 
Enkele kenmerken van deze concessie:

Nieuwe huisstijl/merk: RRReis. Deze huisstijl zal binnen ca 10 jaar in heel OV Oost
(Gelderland/Overijssel/Flevoland – met uitzondering van Almere) zijn ingevoerd.
Zero Emissie: voor alle OV-concessies geldt dat deze uiterlijk in 2030 Zero-Emissie moeten
zijn. De elektrische bussen die Keolis had aangeschaft worden voorgeschreven in de
heraanbesteding.
Productformules: RRReis is de basisformule. Voor hoogwaardig OV (HOV) geldt de
formulenaam: Comfort-RRReis. Iets luxer materieel nog:
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Op vrijdagen alleen afspraken in overleg
 





Van: Jan de Reus
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: Update overleg over buslijn Zeewolde/datacenter- Almere
Datum: vrijdag 11 december 2020 13:27:28

HI 

Prima. Moet dat met de USA ?
Niet met Nederlandse directie ?
Maar ik vind het best.

Met vriendelijke groet

Jan

Drs. J. (Jan) de Reus
Gedeputeerde Provincie Flevoland.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 11 dec. 2020 om 12:40 heeft  het volgende geschreven:

Dag ,

In deze mail een korte update.

In de afgelopen weken heb ik gesproken met  van team
economie en  van Horizon over de wens van de eigenaar van het
datacenter voor een goede, duurzame OV verbinding Zeewolde-Almere.

Aan hen heb ik uitgelegd hoe het OV in elkaar steekt en wat opties zijn en hoe
de planning van de aanbesteding is. Aangegeven dat het mooi is als een derde
partij wil investeren in het OV. Zeker als daar ook de inwoners van
meeprofiteren.
Een extra impuls voor de concessie zou hier goed bij passen. 

Concreet is afgesproken dat wij begin januari een call met Amerika gaan
voeren.  zal op dit dossier meedoen vanwege zijn grote operationele
kennis. Ook zullen we de gemeente aanhaken.

Als er meer concrete ideeën zijn, komen deze vanzelfsprekend voor te liggen.

Met vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

192



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Vraag over openbaar vervoer Zeewolde-Almere
Datum: donderdag 10 december 2020 22:10:10
Bijlagen: image003.jpg

image005.jpg
image006.png
image007.png

Goedenavond 
 
Vanmiddag contact gehad met Tulip, ze waren erg blij met de informatie en plannen graag een
Teams-afspraak in voor begin januari.
 
Heb ook al even met  van Zeewolde gesproken, zodat de gemeente ook meteen
aanhaakt.
 
Welke datum stel je voor? Moeten we wel even rekening houden met het tijdsverschil, dus graag
einde middag!
 
Alvast super bedankt..
 
Met vriendelijke groet,
 

 | +31 6 | Linkedin

 
Het Ravelijn 50, Lelystad | +31 320  | Investinflevoland.com | @Investinflevo
 
 

Van:  
Verzonden: woensdag 9 december 2020 11:41
Aan:  
Onderwerp: RE: Vraag over openbaar vervoer Zeewolde-Almere
 
Prima,

Vanmiddag tussen 13.00-15.00

Morgenmiddag tussen 14.30-15.30 uur
 
Laat maar weten wat schikt.
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Op vrijdagen alleen afspraken in overleg
 

Van: @horizonflevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 9 december 2020 11:38
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Vraag over openbaar vervoer Zeewolde-Almere
 
Goedemorgen 
 
Heb je deze week tijd om even te bellen voor een kennismaking?!
 
Met vriendelijke groet,
 

 | +31 6  | Linkedin

 
Het Ravelijn 50, Lelystad | +31 320  | Investinflevoland.com | @Investinflevo
 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 7 december 2020 14:09
Aan: @flevoland.nl>
CC: @horizonflevoland.nl>
Onderwerp: RE: Vraag over openbaar vervoer Zeewolde-Almere
 
Dag 
 
Ik heb jouw mail doorgestuurd naar het projectteam van het Tulip project.  van
Horizon pakt dit vanuit het projectteam op en gaat jou daar wellicht over benaderen. Via deze
weg wil ik jullie via de mail iig even delen. Verder blijf ik vanuit ons huis aanspreekpunt voor
Tulip.
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 30 november 2020 14:59
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Vraag over openbaar vervoer Zeewolde-Almere
 
Beste 
 
n.a.v. ons overleg deze ochtend de zaken op een rijtje.



 
OV-Zeewolde-Almere: huidige situatie

Op dit moment zijn er 2 buslijnen tussen Almere en Zeewolde:
Lijn 160: via de Eemhof: 7 x per werkdag vertrekt deze bus vanuit Almere en gaat hij via Eemhof naar

Zeewolde (tussen 9.00 uur-22.00 uur, ongeveer iedere 2 uur). Vanaf de Eemhof vertrekt de laatste bus

richting Almere om 23.20 uur. De reistijd Almere – Zeewolde bedraagt 54 minuten. Aan deze buslijn

betaald De Eemhof substantieel mee. Via een vaste jaarlijkse bijdrage.

Lijn 159: Almere-Zeewolde-Harderwijk: op werkdagen in de ochtend en middagspits 2 x per uur tussen

Almere en Harderwijk en tussen 10.00-15.00 uur 1 x per uur. Reistijd Almere – Trekkersveld is tussen 31

en 35  minuten. De eerste bus start om 6.25 vanuit Almere richting Zeewolde. Om 18.32 vertrekt de

laatste bus vanaf Trekkersveld naar Almere. Al enige tijd hebben gemeenten Almere en Zeewolde de

wens om de frequentie op deze lijn te verhogen danwel de bedieningstijd in de avonduren te verlengen.

Overwegingen: steeds meer studenten uit Zeewolde bezoeken onderwijsinstellingen in Almere en

gemeente Almere wil graag een betere OV-ontsluiting van de wijk Oosterwold (nu nog fase 1 maar fase

2 ligt in het verschiet).
 
De beide buslijnen maken onderdeel uit van de concessie IJsselmond. Deze concessie wordt gereden door
Connexxion. De concessie loopt af per december 2023.
 
Nieuwe aanbesteding IJssel-Vecht
IJssel-Vecht is een nieuwe concessie die bestaat uit de concessies IJsselmond, Lelystad, Midden-Overijssel en
Veluwe. In 2019 is deze concessie gegund aan Keolis. Per december 2023 zou IJsselmond in IJssel-Vecht
‘instromen’.
 
Helaas moest deze gunning vanwege onregelmatigheden de afgelopen zomer worden ingetrokken. Er is nu een
noodconcessie IJssel-Vecht bedacht voor de concessies Midden-Overijssel en Veluwe. Deze loopt af in
december 2022. De voorbereidingen voor de heraanbesteding zijn gestart. Volgens de huidige planning start de
inschrijftermijn in de zomer 2021 zodat uiterlijk januari 2022 kan worden gegund. Er is dan een klein jaar
beschikbaar voor de implementatie.
 
Enkele kenmerken van deze concessie:

Nieuwe huisstijl/merk: RRReis. Deze huisstijl zal binnen ca 10 jaar in heel OV Oost

(Gelderland/Overijssel/Flevoland – met uitzondering van Almere) zijn ingevoerd.

Zero Emissie: voor alle OV-concessies geldt dat deze uiterlijk in 2030 Zero-Emissie moeten zijn. De

elektrische bussen die Keolis had aangeschaft worden voorgeschreven in de heraanbesteding.

Productformules: RRReis is de basisformule. Voor hoogwaardig OV (HOV) geldt de formulenaam:

Comfort-RRReis. Iets luxer materieel nog:
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***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan:
Onderwerp: Brief Tulip Prov-Zeewolde aan EZK deel (002)
Datum: vrijdag 4 december 2020 14:58:19
Bijlagen: Brief Tulip Prov-Zeewolde aan EZK deel FJP (002).docx

Bijgaand wat aanpassingen.
Landschap iets anders ingevlogen. Verder nog wat over de locatiekeuze van Tulip (wat zich
afspeelt op internationaal niveau) en de laatste zin gewijzigd. Daarbij graag kijken of daarbij net
niet te veel weerstand bij het Rijk wordt opgeroepen…
 
m.b.t. de laatste zin:

Ik heb wat moeite met Tulip als startschot voor het 4e cluster, want dan heb je wel een binding

tussen Tulip en het 4e cluster. Heb nu voorgesteld:
 
Tulip sluit de komst van een vierde hyperconnectiviteitscluster niet uit. Het is de moeite waard
om te verkennen of een combinatie de beoogde transities en daarvoor benodigde infrastructuur
.
 
Maar ga ik daar net even te ver in?
 
Met vriendelijke groeten,
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Van:
Aan:
Onderwerp: Bijgesteld memo
Datum: woensdag 15 juli 2020 17:22:10
Bijlagen: DOCUVITP-#2640457-v1-Rijksbeleid_datacenters.docx

Goede middag,
 
Met de nodige andere vragen en vooral hik-ups van citrix, dan toch het bijgesteld memo. Meeste
vragen zijn wel beantwoord. nog 2 zaken in geel.
 
Er komen ook wel punten naar voren om nader te verkennen:

Helderheid over energie-technische mogelijkheden
Grond
Fondsvorming om zon op dak en/of warmtenet te stimuleren, voor gemeente evt. ook
‘bovenplanse kosten verhalen’

 
Vraag is of dit memo zo doorgezet kan worden.
 
Met vriendelijke groeten,
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@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: Afstemmingsoverleg project Tulip: Agenda 16 juni
 
Beste allen,
 
Hieronder treffen jullie de agenda aan voor ons afstemmingsoverleg voor het project Tulip van
morgen 16 juni:
 

1. Introductie nieuwe leden (indien nodig) 
2. Algemene afspraken rondom emails, uitzetten verzoeken, etc 
3. Algemene stavaza project Tulip, wat is er in de afgelopen 2 weken gebeurd 
4. Stavaza Anterieure overeenkomst 
5. Lopende taken/activiteiten van provincie Flevoland in dit project – excel file, zie

bijgevoegd 
6. Nieuwe afspraken
7. W.v.t.t.k. en afsluiting

 
Mochten er nog andere onderwerpen zijn die jullie willen bespreken, dan hoor ik dat graag. Tot
morgen.
 
Groet

 

Van:  
Verzonden: maandag 8 juni 2020 15:34
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: Afstemmingsoverleg project Tulip
 
Beste allen,
 

 
Zoals beloofd treffen jullie bijgaand het excel document aan van het project Tulip met daarin:

1. Leden van het kernteam en leden van het supportteam
2. Lijst met externe contacten

artikel 11.1 



3. Lijst met mijlpalen/resultaten die door de provincie Flevoland geleverd moeten worden,
met een capaciteitskolom

4. Actielog met actiepunten van het vorig overleg.
Dit document moet ons helpen om het overzicht in dit project te behouden en de voortgang te
monitoren en te managen. Het is voor nu zeker nog een document in progress, ik heb niet de illusie
dat het al volledig is, maar hoop dat het dat met jullie hulp wel snel wordt.
 
Graag zou ik jullie willen vragen het volgende te doen:

a. M.b.t. tabbladen 1 en 2: Loop hier nauwkeurig doorheen vul deze waar nodig aan:
i. Mocht je mensen missen in het kernteam of supportteam, laat het mij even weten
ii. Mocht je mensen missen in de lijst met externe contacten, laat het mij even weten

b. M.b.t. tabblad 3 – mijlpalen: dit vergt waarschijnlijk de meeste tijd van jullie. Ik heb hier
o.b.v. de verschillende meetings en gesprekken die er de afgelopen periode zijn geweest
een eerste lijst gemaakt van mijlpalen/resultaten die wij als provincie moeten opleveren in
dit project. Ongetwijfeld is deze lijst nog niet volledig, dus mijn vraag aan jullie om het
volgende te doen:

i. Als je mijlpalen/resultaten mist, vul die aub aan.
ii. Voor die mijlpalen waar je bij betrokken bent, geef aan welke activiteiten jij

daarvoor moet uitvoeren (zoveel mogelijk op hoofdlijnen, niet te gedetailleerd) en
een eerste inschatting van de hoeveelheid tijd die je daarvoor nodig denkt te
hebben.

c. M.b.t. tabblad 4: hierin staan de actiepunten van het vorige overleg geformuleerd. Graag de
actiepunten waar jouw naam bij staat oppakken.

 
Aangezien het volgende afstemmingsoverleg volgende week dinsdag 16 juni staat gepland, zou ik
jullie willen verzoeken mij uiterlijk komende vrijdag 12 juni van input te voorzien, zodat we bij
het volgende overleg met een geüpdate excel kunnen werken. Alvast bedankt.
 
Mochten er n.a.v. deze mail nog vragen zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 13:25
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Afstemmingsoverleg project Tulip
 
Beste allen,
 
Hieronder treffen jullie de agenda aan voor ons eerste afstemmingsoverleg voor het project Tulip
van vanmiddag.
 

1. Introductie + korte kennismaking (indien nodig) 
2. Toelichting project Tulip 
3. Doel afstemmingsoverleg 



4. Samenstelling kernteam: volledig of aanvulling nodig? 
5. Wie moeten er buiten het kernteam geïnformeerd/aangehaakt worden en hoe doen we dat?

6. Kostenverdeling Zeewolde – Flevoland voor Anterieure overeenkomst 
7. Overzicht taken/activiteiten van provincie Flevoland in dit project 
8. Vervolgafspraken:

a. Frequentie afstemmingsoverleg: voorstel 2-wekelijks op dinsdagmiddag 
b. Uitwerken overzicht met activiteiten/taken 

9. W.v.t.t.k. en afsluiting
 
Van een aantal mensen heb ik reeds vernomen dat ze een overlappende andere afspraak hebben
vanmiddag. Mocht je het laatste half uur toch aan kunnen sluiten, dan graag. De afspraken en
notulen worden sowieso nagestuurd.
 
Hartelijke groet

 
-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  
Verzonden: maandag 18 mei 2020 14:29
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Afstemmingsoverleg project Tulip
Tijd: dinsdag 2 juni 2020 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen.
Locatie: Skype
 
Beste collega’s,
 
Zoals per email reeds aangekondigd, zouden wij  en ik) graag regelmatig afstemming met
jullie hebben over het project Tulip waarin we de voortgang, aandachtspunten, issues, etc van
het project met elkaar kunnen delen en tot goede afstemming kunnen komen.
 
Dit eerste overleg is bedoeld om de huidige stavaza te bespreken en afspraken te maken over
hoe we met elkaar afstemming blijven zoeken in de komende periode.
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Basis
Alternatief

Variant
Dubbele rechtsaffer
N302/N305

Variant
Opheffen
Ganzenpad

Variant
Dubbele rechtsaffer
& opheffen
Ganzenpad

Gevoeligheidsanalyse
basis alt. met
alleen datacenter

Gevoeligheidsanalyse
basis alt. met alleen
Trekkersveld IV*

Referentie
situatie gereed n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1 gereed gereed x x gereed n.v.t.**
2&3 gereed x x x x x
4 gereed gereed x x x x

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: besproken items overleg dynamisch verkeersmodel N305
Datum: dinsdag 8 september 2020 15:28:31
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.jpg
Resultaten dynamische modelstudie N305.pdf

Allen,
                                                                                                                                                  
Dank voor het prettige overleg van vanmorgen. Ik heb de onderstaande items opgeschreven. Graag jullie opmerkingen/aanvullingen.
 

Nadere uitleg gewenst omtrent de definiëring van de scenario’s Hoog en Laag uit het statisch verkeersmodel.
Vergelijking scenario Laag en Hoog uit het statisch verkeersmodel. Arcadis adviseert om het scenario Laag niet door te rekenen in het
dynamisch verkeersmodel om te voorkomen dat discussie ontstaat dat naar de uitkomst toe is gerekend.
Uitleg op welke wijze het dynamisch verkeersmodel is gekalibreerd.
Presenteren gehanteerde kruispuntstromen N305/Datacenter.
Toevoegen verkeersgeneratie van het Datacenter en Trekkersveld IV voor beide spitsen.
Presenteren gemiddelde wachttijd per alternatief per kruispunt en per tak.
Verlengen lengte traject rijtijdmeting. Voorstel van Arcadis is om het traject tussen de kruispunten N302/N305 (Noord, richting
Lelystad) en N301/N305 te meten. Dit resulteert in een verdubbeling van de lengte van het onderzochte traject.
Voorstel aanvullende varianten (in rood weergegeven).

 

* Geen nieuwe aansluiting op de N305 nodig.
** Vergelijkbaar met alternatief 2&3.
 

Koersdatum definitief MER en bestemmingsplan is nu vastgesteld op 13 november.
 
Alvast bedankt voor jullie reactie.
 
Met vriendelijke groet / with kind regards,
 

@arcadis.com
Arcadis Nederland B.V. | Mercatorplein 1 | 5223 LL 's-Hertogenbosch | The Netherlands
P.O. Box 1018 | 5200 BA 's-Hertogenbosch | The Netherlands
T +31 88 | M +31 6 | F +31 73 
www.arcadis.com
 

Be green, leave it on the screen.

   
 

This email and any files transmitted with it are the property of Arcadis and its affiliates. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This email contains
information that may be confidential and may also be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not an intended recipient, please note that any
form of distribution, copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error,
please return it to the sender and then delete the email and destroy any copies of it. While reasonable precautions have been taken to ensure that no software or viruses are
present in our emails, we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or changed. Any opinions or other information in this
email that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it.
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Van:
Aan:
Onderwerp: Annotatie BO Tulip 16-09-2020
Datum: maandag 14 september 2020 16:27:45
Bijlagen: Annotatie BO Tulip 16-09-2020.docx

Hi 
 
Hierbij de annotatie.
Graag jouw aanvullingen.
 
Hartelijke groet
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BO inzake Tulip – 16 september 2020 

ANNOTATIE: 

 

Agendapunten: 

 

I. Opening  
 

Pieter vervult de rol van voorzitter en gaat de 
vergaderingen leiden.  

II. Overzicht voortgang vanuit de 
provincie en gemeente: 

1) Ontwikkelingen 
Rijksvastgoedbedrijf 

2) Infrastructuur / ontsluiting 
Gooiseweg 

3) Ontwikkelingen 
omgevingsdienst 

4) Ontwikkelingen anterieure 
overeenkomst 

 

1) Gemeente Zeewolde is op vrijdag 11 
september jl. door het RVB benaderd om een 
afspraak te maken voor het gesprek met 

 Dit gesprek staat nu 
ingepland, maar pas op 1 oktober as. In de 
tussentijd wordt er wel achter de schermen 
bij het RVB gewerkt en er vinden 
verschillende directeuren overleggen plaats 
(RVB/BZK/EZK), maar het overleg van 1 
oktober is de eerste beschikbare datum 
waarop RVB met de regio in gesprek wil gaan.  

2) Op 8 september jl. is een overleg geweest 
tussen Arcadis en de provincie om de 
resultaten te bespreken die vanuit de 
modelstudie en verkeerstoets naar voren zijn 
gekomen. Dit overleg heeft tot nadere 
inzichten bij Arcadis geleid waardoor de 
mogelijke scenario’s verbreed zullen worden 
en extra berekeningen verricht moeten 
worden. De onderzoeken zijn nog premature 
waardoor voor dit onderdeel op dit moment 
geen vergunningaanvraag kan ingediend 
worden. 

3) Op vrijdag 18 september as. moet de OFGV 
met de ontvankelijkheidsverklaring komen 
voor de omgevingsvergunning (ingediend op 
27 juli jl.) Op dit moment is een aantal 
verzoeken om nadere informatie geplaatst 
bij Arcadis en het ziet er naar uit dat de 
aanvraag als onvolledig bestempeld wordt. 

4) De anterieure overeenkomst moet begin 
oktober klaar zijn. Op dit moment wordt 
bekeken of deze overeenkomst als 
zelfstandig document voorbereid wordt of 
dat deze overeenkomst als verdieping op het 
exploitatieplan zal fungeren. Vanuit de 
provincie is het duidelijk dat het onderdeel 
‘infra’ goed geborgd moet zijn niet alleen 
maar vanuit de kant van realisatie (kosten) 
maar ook vanuit de kant van het beheer.  
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Van:
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 17:45
Aan:
Onderwerp: Aangepast memo tav nieuwe ontsluiting N305 tbv Tulip eD_2690304
Bijlagen: Arcadis Rapport Dynamische modelstudie varianten ontsluiting N305 tbv ontwikkeling Tulip 

dd20201016.pdf; Memo JNA-JdR tav ontsluiting N305 Tulip eD_2690304.DOCX.DRF

Hoi  
 
Dank voor jullie aanvullingen. 
Was soms even puzzelen om ze goed verwerkt te krijgen, maar het is me gelukt. 
Bijgaand de verwijzing in eDocs (2690304) voor de meest recente versie, en het rapport van Arcadis (ik weet niet 
of dat al geregistreerd is in eDocs). 
 
Hiermee is dit m.i. de input voor het overleg van dinsdagochtend. 
 
Gr., 
 

 

 

Afdeling Infrastructuur 
Provincie Flevoland 
T    0320 –  / 06 –  
E    @flevoland.nl 
W   www.flevoland.nl 
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Van:
Aan:
Onderwerp: Woordvoering Tulip juni 2020 aangevuld
Datum: vrijdag 29 mei 2020 09:00:56
Bijlagen: Woordvoering Tulip juni 2020 aangevuld.docx

image001.png

Goedemorgen 
 
Bijgevoegd vind je mijn aanvullingen op de eventuele pers-vragen.
Volgens mij is het handig dat  deze vragen/antwoorden ook met Zeewolde en Horizon
deelt.
Wat vind jij?
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
T: 0320 – 
M: 06-
@: @flevoland.nl
 
Werkdagen: maandag t/m donderdag
 
logo
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV + NRD
Datum: donderdag 25 juni 2020 11:01:27

Hoi,

Mijn na de deadline reactie: de basis zit er in, ben benieuwd naar het rapport ter onderbouwing. Extra aandachtspunten heb
ik op dit moment nog niet.

Hartelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland.nl>
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:03
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV + NRD

Goedemiddag collega's,

De gemeente Zeewolde heeft het voorontwerp bestemmingsplan en de Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor
de uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld ter inzage gelegd. Deze uitbreiding krijgt de naam Trekkersveld IV en
heeft een oppervlakte van ruim 200 hectare. Circa 166 hectare is bestemd voor de realisatie van een datacenter. Circa 35
hectare is bestemd voor een regulier bedrijventerrein.

Toelichting, regels en bijlagen bestemmingsplan:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0050.BPTveldIV-VO01/r_NL.IMRO.0050.BPTveldIV-
VO01.html
Verbeelding:
https://www.zeewolde.nl/fileadmin/Site_Zeewolde/documenten/projecten/plattegrond_bedrijventerrein_Trekkersveld_IV.pdf

NRD: zit in de bijlage.

Veel van de onderzoeken zijn nog niet uitgevoerd dus ik begrijp dat sommigen hun aspect op dit moment niet goed kunnen
beoordelen, maar mocht je wel opmerkingen hebben op het NRD/extra uitgangspunten mee willen geven dan horen wij die
ook graag.

 en ik ontvangen de beoordeling vanuit jullie expertises op zowel het bestemmingsplan als de NRD graag uiterlijk 23
juni. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie & Beleid
T: 06-
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Van:
Aan:
Onderwerp: Tulip
Datum: dinsdag 17 november 2020 08:50:20

Met Jan de Reus en  gesproken. Conclusie:
 wil met Tulip  afspreken (‘for better or worse’).

Als het meer wordt dan het max ingeschatte bedrag hebben wij pech anders valt het mee.
 
Uit uitgebreide verkenning komende 9 maanden kunnen mogelijk extra kosten komen wanneer
er toch vri’s moeten komen.  zal Jan Nico en GS meldden dat hij niet vanwege een
economisch gewenste ontwikkeling ‘budgettair infrarisico’ wil lopen. Hij draagt bij aan de
economische ontwikkeling. Bij hogere kosten moeten die niet ten laste van infra budget gaan
maar in college besproken worden (strop (waarschijnlijk) /economisch programma etc.). 
neemt deze actie zelf.
 
Met vriendelijke groet,
 

Portefeuille Strategie en Beleid
06-
www.flevoland.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: Tulip en natuur onderdelen
Datum: vrijdag 3 juli 2020 11:33:54

Beste collega’s,
 
Voor het overleg van aanstaande maandag. Natuur en Tulip / Bestemingsplan
 
 
Wet Natuurbescherming      

Vergunning Wet Natuurbescherming
(Natura 2000)

Projecten of handeling met significant
verstorende effecten op een Natura 2000-
gebied

GS Coordinatie. Wordt Wnb-vergunning apart
aangepraagd dan wordt het losgekoppeld.
Keuze ligt bij aanvrager.

Ja Uit berekeningen en toetsingen moet nog blijken
waarvoor vergunning nodig is.

Ontheffing Wet Natuurbescherming
(Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn,
Beschermingsregime overige soorten)

Verstoren van beschermde dieren en
planten

GS Let op tijdstip wanneer voorbereidende
werkzaamheden gaan plaatsvinden zoals bijv.
Slopen etc.

Ja Uit berekeningen en toetsingen moet nog blijken
waarvoor ontheffing nodig is.

Kapmelding Vellen van houtopstand buiten de
bebouwde kom

GS Coordinatie. Wat wordt hiermee bedoeld
wordt het apart aangevraagd dan wordt de
procedure losgekoppeld. Wordt het tegelijk
aangevraagd dan is er sprake van coordinatie.

Ja voor de bomenrij langs de baardmanweg. Dit is
Baardmeesweg
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Aan: @horizonflevoland.nl>; 
@zeewolde.nl>; @zeewolde.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: telefonische afstemming RvB zoals afgesproken
Urgentie: Hoog
 
Dames en heren,
Zojuist de telefonische afstemming gehad met  zoals afgesproken vanmorgen.
Het bleek dat ook binnen het RvB dit project als bijzonder en speciaal is bestempeld.
Vanmorgen hebben zij ook vooroverleg gehad op basis van de memo en al besproken zaken de
afgelopen weken.
Binnen het RvB is men van mening dat het ambtelijk overleg van donderdag geen zin heeft omdat
een duidelijke beleidswijziging nodig is op dit vlak !!
Deze dient op een veel hoger niveau bepaald te worden omdat ook de 2e kamer bovenop het
gebruik van rijksgronden voor agrarisch gebruik.
Als  kan zij ook niet direct schakelen op vragen en capaciteit
vrijmaken.
 
Zij adviseerde mij/ons om direct te escaleren naar DG-niveau van BZK in afstemming met EZK (die
al betrokken is).
Hieruit kan dat een expliciete opdracht volgen naar het RvB om dit specifiek op te pakken en
richting te geven aan een uitwerkrichting.
Een voorbereidend ambtelijk overleg zou hierin tijds-vertragend werken.
 
Belangrijke vervolgstap is nu dat vanuit het project Tulip in samenspraak met de NFIA en EZK
contact gezocht wordt met BZK voor een beleidsafweging en vervolgopdracht richting het RvB.
Afgesproken is dat  en ik elkaar blijven informeren om de voortgang te kunnen realiseren als
er een duidelijke vervolgopdracht komt.
 
Ik annuleer dus de vergadering van donderdag.
Een optie om een eigen overleg als groep te organiseren en op basis van bovenstaande info voortuit
te kijken?
 
Met vriendelijke groet,
 

Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland
M 06-

@flevoland.nl
www.flevoland.nl
Provincie Flevoland

 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Svz Tulip - milieuvergunningen
Datum: dinsdag 29 september 2020 10:28:58
Bijlagen: image001.png

Oke, laten we de brief van OFGV dan even afwachten.
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:20
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Svz Tulip - milieuvergunningen
 
Helemaal eens met . We mogen niet op de stoel van de OFGV zitten,

.
Zij hebben hiervoor het mandaat !
Dit stuk is echt ter info voor de gedeputeerde, mocht de gedeputeerde “buiten” aangesproken
worden dan weet hij/zij wat er speelt….
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:01
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Svz Tulip - milieuvergunningen
 

, hier is in eerste instantie de OFGV aan zet. Pas nadat we weten wat in de brief staat
kunnen we eventueel in overleg met de OFGV van onze kant actie ondernemen. We moeten de
OFGV in hun rol laten.
Ik zorg ervoor dat ik nog vandaag de brief binnen heb.
 
Gr.
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:57
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Svz Tulip - milieuvergunningen
 
Laten we ervoor zorgen dat wij dit op de mail zetten richting Arcadis en Zeewolde en hun
expliciet te vragen dit met Tulip te bespreken. Dan zijn wij tenminste duidelijk geweest.
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:54
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Svz Tulip - milieuvergunningen
 
Goedemorgen 
 
De laatste 4 bullets zijn herhaaldelijk richting Zeewolde en Arcadis mondeling gecommuniceerd
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tijdens de overleggen met de OFGV. Of er iets hierover op papier staat, weet ik niet.
De laatste brief die vanuit de OFGV richting Arcadis is gegaan, heb ik nog niet ontvangen.
 
Hartelijke groet,

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:45
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Svz Tulip - milieuvergunningen
 

 dank voor dit overzicht, heel behulpzaam voor mij!!
 
Ik heb wel een vraag voor jullie beiden: is onderstaand duidelijk gecommuniceerd aan Arcadis en
Zeewolde? M.n. de laatste 4 bullets zijn problematisch voor voortgang omdat we volgens mij nog
geen zich hebben op wanneer deze zaken met de boeren geregeld kunnen worden.
 
Wil graag zeker zijn dat de verwachtingen die onderstaande opleveren ook goed tussen de oren
zit bij alle stakeholders.
 
Hoor graag even.
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:38
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: Svz Tulip - milieuvergunningen
 
Goedemorgen collega’s,
 
Tulip staat op de lijst bestuurlijk gevoelige zaken, wat betekent dat de provincie en de OFGV
waakzaam zijn mbt dit dossier.
Onderstaand treffen jullie de laatste stand van zaken aan en wellicht voor jullie ook duidelijkheid
wat het e.e.a. nou precies betekent.
 
 
· Op 29 juni 2020 is de concept aanvraag voor de ontgrondingen vergunning ingediend. De
OFGV handelt deze procedure af namens GS.

 De Wabo-omgevingsvergunningaanvraag is op 27 juli 2020 definitief ingediend en wordt
momenteel beoordeeld op compleetheid. De proceduretermijn is verlengd met 6 weken. De
Wnb-vergunning zal niet aanhaken bij de Wabo-omgevingsvergunning. Hiervoor wordt een
separate vergunningsprocedure doorlopen. Ten aanzien van de Wnb wordt vooroverleg gevoerd
met de Provincie.
 

 Voor het (ontwerp)bestemmingsplan Trekkersveld IV (incl. datacenter)is de gemeente het
bevoegd gezag. In het kader van aspect geluid heeft de gemeente de OFGV om advies gevraagd.

 Ook zal er een watervergunning nodig zijn. Hiervoor is het waterschap bevoegd gezag.
 Voor bovenstaande besluiten is een coördinatiebesluit genomen, wat inhoudt dat de intentie



bestaat dat de besluiten gelijktijdig worden afgehandeld.
 Voor deze ontwikkeling zal een plan-MER procedure worden doorlopen en daarnaast dient

voor de ontgronding een project-MER uitgevoerd te worden. Mogelijk worden deze procedures
gecoördineerd afgehandeld.

 Bij de gemeente is een Wob-verzoek ingediend. Deze wordt door de gemeente zelf
afgehandeld.

 Er lopen separaat van de bestuursrechtelijke procedures privaatrechtelijke procedures om de
genoemde ontwikkelingen te kunnen realiseren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het
volgende:
 
- Volgens vaste jurisprudentie kan een omgevingsvergunning bouwen niet in behandeling
worden genomen als aanvrager geen belanghebbende is. Dit is aanvrager als hij eigenaar is van
de gronden.
Aanvrager is nog geen eigenaar van de gronden. Er zijn nog geen instemmingsverklaringen van
eigenaren van gronden om aanvraag in te dienen en onduidelijk is of en op welke termijn de
bouw verwezenlijkt kan worden. Vorenstaande betreft een ontvankelijkheidsaspect voor de
Wabo-aanvraag. In week 39 zal met gemeente Zeewolde een overleg plaatsvinden inzake het
bouwadvies van gemeente Zeewolde irt ontvankelijkheid op dit aspect.
- Zolang boerenbedrijven geen aanvraag doen om omgevingsvergunning (milieu) in te trekken
kan volgens jurisprudentie de omgevingsvergunning (milieu) niet verleed worden (volgens
jurisprudentie moet de aangevraagde vergunning geweigerd worden).
- Een aantal boeren hebben nog geen toestemming gegeven om bodemonderzoek uit te voeren.
Dit is wel nodig in het kader van beoordelen bodemkwaliteit (MER, ontgrondingsvergunning en
Wabo-omgevingsvergunning). Zolang dit niet gebeurd is, kan een aanvraag niet ontvankelijk
verklaard worden.
- Voor ontgrondingsvergunning moeten toestemmingsverklaringen zijn afgegeven door huidige
eigenaren van de gronden. Zolang dit niet is gebeurd, kan de aanvraag niet ontvankelijk
verklaard worden.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

Provincie Flevoland, afdeling Strategie en Beleid
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad
T (0320)  
W @flevoland.nl
www.flevoland.nl
Niet aanwezig op woensdag en vrijdag (thuiswerk dag)
 
logo

 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: Vraag over openbaar vervoer Zeewolde-Almere
Datum: woensdag 2 december 2020 18:26:02

Hi 

Hoe is de Staten gegaan?! 

Goed dat ik de OV-vraag oppak?  vroeg hier gisteren al even naar.. 
 

 | +31 6 | Linkedin

 
Het Ravelijn 50, Lelystad | +31 320 |Horizonflevoland.com | @Investinflevo

Op 30 nov. 2020 om 15:08 heeft 
@flevoland.nl> het volgende geschreven:


Beste allen,
 
Onderstaande deel ik graag met jullie. Ik heb  bij ons gevraagd naar
wat OV mogelijkheden ihkv Tulip. Hieronder heeft ze e.e.a. op een rijtje gezet. Ik
hoor graag even van jullie hoe jullie denken dat we dit het beste verder kunnen
brengen richting Tulip.
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 30 november 2020 14:59
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Vraag over openbaar vervoer Zeewolde-Almere
 
Beste 
 
n.a.v. ons overleg deze ochtend de zaken op een rijtje.
 
OV-Zeewolde-Almere: huidige situatie
<image001.png>

Op dit moment zijn er 2 buslijnen tussen Almere en Zeewolde:
Lijn 160: via de Eemhof: 7 x per werkdag vertrekt deze bus vanuit Almere en
gaat hij via Eemhof naar Zeewolde (tussen 9.00 uur-22.00 uur, ongeveer iedere
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2 uur). Vanaf de Eemhof vertrekt de laatste bus richting Almere om 23.20 uur.
De reistijd Almere – Zeewolde bedraagt 54 minuten. Aan deze buslijn betaald
De Eemhof substantieel mee. Via een vaste jaarlijkse bijdrage.
Lijn 159: Almere-Zeewolde-Harderwijk: op werkdagen in de ochtend en
middagspits 2 x per uur tussen Almere en Harderwijk en tussen 10.00-15.00 uur
1 x per uur. Reistijd Almere – Trekkersveld is tussen 31 en 35  minuten. De
eerste bus start om 6.25 vanuit Almere richting Zeewolde. Om 18.32 vertrekt
de laatste bus vanaf Trekkersveld naar Almere. Al enige tijd hebben
gemeenten Almere en Zeewolde de wens om de frequentie op deze lijn te
verhogen danwel de bedieningstijd in de avonduren te verlengen.
Overwegingen: steeds meer studenten uit Zeewolde bezoeken
onderwijsinstellingen in Almere en gemeente Almere wil graag een betere OV-
ontsluiting van de wijk Oosterwold (nu nog fase 1 maar fase 2 ligt in het
verschiet).

 
De beide buslijnen maken onderdeel uit van de concessie IJsselmond. Deze concessie
wordt gereden door Connexxion. De concessie loopt af per december 2023.
 
Nieuwe aanbesteding IJssel-Vecht
IJssel-Vecht is een nieuwe concessie die bestaat uit de concessies IJsselmond,
Lelystad, Midden-Overijssel en Veluwe. In 2019 is deze concessie gegund aan Keolis.
Per december 2023 zou IJsselmond in IJssel-Vecht ‘instromen’.
 
Helaas moest deze gunning vanwege onregelmatigheden de afgelopen zomer worden
ingetrokken. Er is nu een noodconcessie IJssel-Vecht bedacht voor de concessies
Midden-Overijssel en Veluwe. Deze loopt af in december 2022. De voorbereidingen
voor de heraanbesteding zijn gestart. Volgens de huidige planning start de
inschrijftermijn in de zomer 2021 zodat uiterlijk januari 2022 kan worden gegund. Er
is dan een klein jaar beschikbaar voor de implementatie.
 
Enkele kenmerken van deze concessie:

Nieuwe huisstijl/merk: RRReis. Deze huisstijl zal binnen ca 10 jaar in heel OV
Oost (Gelderland/Overijssel/Flevoland – met uitzondering van Almere) zijn
ingevoerd.
Zero Emissie: voor alle OV-concessies geldt dat deze uiterlijk in 2030 Zero-
Emissie moeten zijn. De elektrische bussen die Keolis had aangeschaft worden
voorgeschreven in de heraanbesteding.
Productformules: RRReis is de basisformule. Voor hoogwaardig OV (HOV) geldt
de formulenaam: Comfort-RRReis. Iets luxer materieel nog:
<image002.png>
Vervoerder is opbrengstverantwoordelijk: hij krijgt een subsidie per gereden
dienstregelingsuur (DRU) en draagt zelf het risico van de reizigersopbrengsten
(dus hoe meer opbrengst hoe gunstiger).

 
Corona: door de sterk teruglopende reizigersaantallen en -opbrengsten zijn
vervoerders onzeker. Tot op heden heeft het Rijk bijgedragen met een
Beschikbaarheidsvergoeding. Volgend jaar moet er een transitieplan komen om de
OV-sector weer gezond te maken. Hoe dit plan eruit ziet en wat de effecten zullen
zijn voor de reiziger (aanbod OV) is nog niet bekend. In de heraanbesteding
onderzoeken we hoe we toch tot een aantrekkelijke concessie kunnen komen
bijvoorbeeld door het (tijdelijk) stellen van garanties.
 
Wat is openbaar vervoer - concessies? (geregeld in Wet Personenvervoer 2000)
 
Het is personenvervoer dat voor iedereen toegankelijk is en rijdt volgens een
dienstregeling.
In Nederland kennen we OV-concessies. Deze worden uitgegeven door decentrale



overheden. De vervoerder kan inschrijven op een aanbesteding en wint daarmee het
exclusieve recht op openbaar vervoer in een gebied.
Meestal ontvangt hij een subsidie (het regionaal openbaar vervoer is namelijk niet
kostendekkend) en moet hij aan diverse eisen voldoen:

Dienstregeling: bijv. minimale frequenties/bedieningstijden
Huisstijl: bij ons dus het merk RRReis
Duurzaamheid: ZE-materieel
Toegankelijkheid: ook mensen met een beperking in meest brede zien moeten
mee kunnen en het begrijpen
Tarieven: de overheid stelt de tarieven vast
….

 
Lange afstandsbusvervoer met een openbaar karakter (geregeld in Wet
Personenvervoer 2000)
Wie langeafstands-busvervoer wil aanbieden, moet toestemming krijgen van alle
concessiehouders door wiens gebied de bus gaat rijden. Een ontheffing daarvan is
mogelijk, afgegeven door concessieverlenende instanties zoals provincies en
metropoolregio’s. Verder mag de buslijn niet kannibaliseren op bestaande, kortere
routes. Hoewel het in theorie dus mogelijk is dergelijk vervoer aan te bieden, moet
de beoogde aanbieder nog aardig wat horden nemen om een dergelijke concessie te
bemachtigen.
 
Besloten vervoer
Het staat een ieder vrij een bus te kopen/huren en daarmee mensen van A naar B te
vervoeren.
 
Tot slot
De financiële middelen voor het OV zijn in Flevoland begrensd. We staan zeker open
voor creatieve ideeën waarbij we met hulp van cofinanciering tot een goed/beter OV-
aanbod kunnen komen voor de inwoners en bezoekers van Flevoland.
 
Voor vragen weet je me te vinden!
 
 

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
T 06-
E @flevoland.nl
W www.flevoland.nl
 
Op vrijdagen alleen afspraken in overleg
 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: vraag aan provincie
Datum: woensdag 9 december 2020 12:01:43
Bijlagen: image001.png

Deze versie zet ik in edocs (  en  hebben steeds in een kopie gewerkt) en stuur hem
daarna naar besluitvorming: dat het heb ik net zo met  afgesproken.
 
Met vriendelijke groeten,
 

Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
06 – 

@flevoland.nl
@flevoland.nl

 
 
 
 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 9 december 2020 11:59
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: vraag aan provincie
 
Dit is de brief door GS is goedgekeurd voor verzending naar Zeewolde (vanmorgen laatste
accordering)
Naar ik aanneem verzorgt  de verzending hiervan.
 

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 9 december 2020 11:55
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: vraag aan provincie
 
Heren,
 
Zie onderstaande. Kunnen jullie aangeven wat de status is?
 
Alvast dank.
 
Met vriendelijke groet/with kind regards,
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Wil je het epistel van Leefbaar Zeewolde opsturen, zodat we het inhoudelijk kunnen
beoordelen en becommentariëren;
Wil je een officieel antwoord van GS , dan graag de vraag ook officieel stellen. Dat kan
nog steeds door jou via de mail, maar dan wel graag in naam van het college van B&W (of
een of meerdere wethouders).

 
Met vriendelijke groeten,
 

Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
06 – 

@flevoland.nl
@flevoland.nl

 
 
 
 
 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail





 

huizen te verwarmen. Andere voordelen zijn ongeveer 400 arbeidsplaatsen en de 0.5 miljoen 
OZB. De arbeidsplaatsen kunnen veelal online zijn om op afstand te kunnen werken typisch, 
kenmerk voor deze industrie, de OZB is 1% van onze begroting. Nee, het is toch vooral de 
energiebalans die ons flink uit het lood dreigt te slaan en de achilleshiel van het Datacenter 
dreigt te worden.  

In het Droombeeld van de RES Flevoland (7) moet onze provincie in 2050 energieneutraal zijn 
(pag. 9). Dat werd nog eens benadrukt in het recent uitgebrachte ‘Wij zijn Flevoland’ (6) 
waarin de ambitie wordt uitgesproken om onze provincie klimaatneutraal te maken (pag. 23). 
Om aan de energiebehoefte van het Datacenter tegemoet te komen zouden er 138 
windmolens (3) moeten worden geplaatst, of een equivalent van 1242 ha aan zonnepanelen 
(4), zo’n 5 procent van ons grondgebied of te wel zo’n 1500 voetbalvelden. Dergelijke getallen 
leiden onherroepelijk tot landschappelijke schade van ons mooie dorp. Temeer als we naar 
de zoekgebieden wind (Figuur 2) in de RES kijken (pag.37) waarbij de mogelijkheid bestaat om 
windmolens in het Wolderwijd te plaatsen.  Dergelijke ontwikkelingen zijn voor Leefbaar 
Zeewolde een ware nachtmerrie en daarom onbespreekbaar. Leefbaar Zeewolde wil harde 

garanties dat de plaatsing van het 
Datacenter niet de opmaat is tot 
een wildgroei aan windmolens en 
zonnevelden. Als die garantie er niet 
komt dan zal Zeewolde meer last 
dan voordeel hebben van het 
Datacenter. Dat kan uiteraard niet 
de bedoeling zijn en in dat geval zal 
Leefbaar Zeewolde tegen de komst 
van het Datacenter stemmen. 
Inderdaad de voorbeelden die bij de 
aanvang zijn beschreven laten zien 
dat het Datacenter een mondiale 
service verleent en Zeewolde niet 
de morele plicht heeft om lokaal 
voor deze energie te zorgen. Laat 
dat duidelijk zijn. 

 

 

  

Figuur 2. Kaart van het zoekgebied voor wind. Zoek- 
gebieden lichtbruin gekleurd. Bron RES 1.0, pagina 37. 



 

Notities en bronnen 

1. Wat is, op jaarbasis, de totale energie consumptie van Zeewolde? 
De Energievisie (2018) vermeldt op pagina 4 een totaal energiegebruik voor de gemeente Zeewolde van 
omstreeks 2.500TJ 
De klimaatmonitor databank vermeldt recentere cijfers, namelijk voor 2018 een totaal energiegebruik 
van 2.681TJ (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energiegebruik/) 
  

2. Wat is, op jaarbasis, de totale groene energie productie van Zeewolde? 
De Energievisie (2018) vermeldt op pagina 4 een totaal hernieuwbare energieopwek voor de gemeente 
Zeewolde van 2.719TJ. 
De klimaatmonitor databank vermeldt recentere cijfers, namelijk voor 2018 een totaal energiegebruik 
van 2.606TJ waarvan 2.510 hernieuwbare elektriciteit 
(https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/hernieuwbare-energie/)  
  

3. Wat is, op jaarbasis, de energie productie van een windmolen met ashoogte van 120 m op het grondgebied 
van Zeewolde? 
De energieproductie van dergelijke molen variëert, afhankelijk van weersomstandigheden en het 
specifieke type windmolen. De energieproductie van een windmolen met ashoogte van 120m is niet 
specifiek bekend. 
A grosso modo kan echter het volgende gesteld worden: 
- De nieuwe windmolens van Windpark Zeewolde met een tiphoogte van tot 220 meter zullen ongeveer 
3,9MW piekvermogen kennen met een geschatte productie van ~10.000MWh op jaarbasis. 
(https://windparkzeewolde.nl/feiten-cijfers/) 
- Van de 35 nieuwe windmolens van >96m ashoogte geplaatst in 2019 in Nederland is een gemiddeld 
vermogen van ~3,7MWp herleidbaar. Met 2.609 vollasturen in 2019 levert dat een typische productie 
van omstreeks 9.650MWh (https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/71227NED) 
Kortom, een nieuwe windmolen produceert omstreeks ~10.000MWh hernieuwbare elektriciteit per jaar, 
oftewel ~36TJ. 

4. Wat is, op jaarbasis, de energie productie van een ha zonnepanelen  op het grondgebied van Zeewolde? 
Beleidsmatig is de vuistregel 1MW piekvermogen per hectare zonnepanelen bij een zuid-opstelling.  
In de praktijk ligt dit vermoedelijk hoger, gebaseerd op indicaties vanuit lokale recent vergunde 
zonneparken, rond 1,33MWp/ha. 
Dat vertaalt zich naar een typische productie tussen 0,9-1,2GWh op jaarbasis per hectare, oftewel 3-
5TJ/y/ha 

5. Wat is, op jaarbasis, de energie consumptie van het nieuwe Datacenter dat is gepland op het trekkersveld?  
De initiatiefnemer achter de Datacenter campus schrijft ten behoeve van de concept-MER dat de 
volledige campus tot ongeveer 1.380GWh per jaar aan elektriciteit verbruikt. Dat is pas wanneer de 
campus volledig in gebruik en bedrijf is genomen. Vermelding van dergelijk getal in de MER sluit niet uit 
dat het elektriciteitsgebruik later alsnog kan groeien. Omgerekend staat 1.380GWh gelijk aan ~4.968TJ. 
Een deel van deze energie kan theoretisch teruggewonnen worden als lagetemperatuur restwarmte. Na 
opwaardering van deze warmte kan deze ingezet worden voor het verwarmen van woningen en 
bedrijven. 

6. De Energievisie (2017) van de gemeente Zeewolde projecteert het energiegebruik en duurzame 
energieproductie in het jaar 2030 en spreekt van de ambitie om 200% energieneutraal te worden ten 
opzichte van het energiegebruik in 2015. Hierbij is in het Energie Uitvoeringsprogramma (2018) 
besloten over een restopgave van 700TJ additionele duurzame energieopwek te realiseren met 
zonneparken en zon op daken. Beide beleidsdocumenten gaan ervan uit dat Windpark Zeewolde alsook 
de sanering van solitaire windturbines conform planning gerealiseerd worden. Windpark Zeewolde zal 
omstreeks 3000TJ hernieuwbare windenergie jaarlijks produceren. Dat, tezamen met de sanering, geeft 
een prognose van omstreeks 4300TJ totale duurzame energieopwek binnen de gemeente in 2030. De 
restopgave van 700TJ maakt 5000TJ totale duurzame energieopwek in de gemeente, twee (200%) keer 
zoveel als het energiegebruik van de gemeente in 2015 (2500TJ) 



 

7. ‘Wij zijn Flevoland’. Provincie Flevoland, waterschap ZuiderZeeland en gemeentes Almere, Lelystad, 
Dronten, Urk, Noordoostpolder, Zeewolde. https://www.flevoland.nl/getmedia/eab0687b-877a-4184-
b3ca-6ab2c493be32/Manifest-Wij-zijn-Flevoland-dv.pdf 

8. Flevoland Regionale Energie Strategie (concept). https://www.regionale-
energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1600632  



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Verslaglegging + afspraken Tulip N305 ontsluiting
Datum: donderdag 29 oktober 2020 11:53:02
Bijlagen: image001.png

Memo GS tav verslag-afspraken BO ontsluiting N305 Tulip dd20201027 .docx

Hoi 
 
Bijgaand Word-document bevat  en mijn opmerkingen.

Gr.,
 

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
T    0320 –  / 06 – 
E    @flevoland.nl
W   www.flevoland.nl
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 11:16
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Verslaglegging + afspraken Tulip N305 ontsluiting
 
Hallo , een helder verslag van het overleg. 
Ik heb in de bijlage mijn opmerkingen opgenomen.
 
 
Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie en Beleid
 
T: 06 

E: @flevoland.nl

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 08:50
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
Onderwerp: FW: Verslaglegging + afspraken Tulip N305 ontsluiting
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Zouden jullie aan kunnen geven wanneer jullie een reactie zouden kunnen geven op de
bijgevoegde memo. Kan ik vandaag de verwachtingen even goed managen -. Alvast bedankt.
 
Groet

 

Van:  
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 15:36
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Verslaglegging + afspraken Tulip N305 ontsluiting
 
Dag heren,
 
Zouden jullie naar bijgevoegde memo willen kijken? Zou dat evt vandaag nog lukken zodat ik Jan
Nico kan vragen dit morgen in het BO met Zeewolde toe te lichten? Mocht het niet lukken, dan
snap ik dat uiteraard ook.
 
Alvast bedankt.
 
Groet



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Update infra/ontsluiting N305 voor project Tulip
Datum: dinsdag 29 september 2020 12:44:59
Bijlagen: image001.png

Nette mail , goed informatief!
Gr.,

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
T    0320 –  / 06 – 
E    @flevoland.nl
W   www.flevoland.nl
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:19
Aan: Jan Nico Appelman @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>

Onderwerp: Update infra/ontsluiting N305 voor project Tulip
 
Beste Jan Nico,
 
Zoals verzocht, wil ik je graag informeren over het infratraject dat we nu voeren in het kader van
het project Tulip (datacenter Zeewolde). Ik denk dat het goed is dat jij Jan de Reus hier deze
week nog even over informeert.
 

 (Infra) en  (S&B/mobiliteit) zijn inhoudelijk betrokken bij dit
traject, ik coördineer e.e.a.
 
Uitgangspunten:

Tulip wil graag een directe ontsluiting van het datacenter terrein op de N305, dit is voor
hen heel belangrijk ( …).
Dit betekent dat er een uitzondering op het beleid moet worden gemaakt, beleid is nl. dat
er op provinciale wegen geen directe ontsluiting wordt aangelegd voor individuele
bedrijven. Om dit toch mogelijk te maken, dient er een bestuurlijk provinciale besluit te
worden genomen.
Ambtelijk hebben wij steeds aangegeven dat we een directe ontsluiting alleen een positief
advies kunnen geven indien:

Er verschillende scenario’s zijn doorberekend en dat daaruit een goede
onderbouwing komt waarom een directe ontsluiting gerechtvaardigd is
De doorstroming van de N305 niet slechter wordt dan deze nu is
Ook te kijken naar aanpassingen elders op de N305 die de doorstroming kunnen
bevorderen om de oplossing toekomstbestendig te maken

De kosten van alle benodigde aanpassingen in een exploitatieplan dienen te worden
opgenomen. Deadline voor het concept exploitatieplan is 6 oktober. Het concept
exploitatieplan dient tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan in route te worden
gebracht naar het college en uiteindelijk de raad van Zeewolde.
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Uiteindelijke verwachting is dat we het exploitatieplan laten vallen en uiteindelijk alle
afspraken in een Anterieure Overeenkomst op gaan nemen (is beter passend bij dit
project dan een exploitatieplan, hierin worden we geadviseerd door  adviseurs). De
Anterieure Overeenkomst hoeft officieel pas in januari helemaal klaar te zijn wanneer het
Bestemmingsplan in de Raad van Zeewolde wordt goedgekeurd. Echter, Zeewolde heeft in
een LOI met Tulip afgesproken dat er begin november al een Anterieure Overeenkomst
moet liggen, wat e.e.a. dus wel onder enorme druk zet. We nemen via jou GS mee in de
ontwikkelingen.

 
Omdat wij, naar verwachting, voor 6 oktober nog niet over alle gegevens zullen beschikken om
een goed advies aan Jan de Reus en GS voor te leggen m.b.t. de verkeerkundige oplossing,
dienen wij voor het exploitatieplan uit te gaan van het hoge kostenscenario (we kunnen straks de
kosten in het exploitatieplan nog wel laten zakken, maar niet meer verhogen). Daarnaast zullen
we met Arcadis (bureau dat door Tulip is ingehuurd om de berekeningen te doen) blijven werken
om de verschillende scenario’s inzichtelijk te maken, welke gevolgen deze scenario’s hebben en
deze, inclusief het ambtelijk advies, voorleggen aan Jan de Reus, jou en uiteindelijk GS.
 
Mochten jullie hier nog vragen over hebben over wat nader geïnformeerd willen worden, dan
hoor ik dat graag.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland
T:   0320 
M: 06 
E:   @flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
 

 
 
 
 



Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Uitgangspunten infra en landschapsvisie mbt project Tulip
Datum: dinsdag 2 juni 2020 21:59:16

Goedenavond 

Dank voor de update!

1: Laten we de input van  nog even bespreken.

2: Wat betreft mijn vraag zal ik morgen de RVB situatie schetsen. Om vervolgens aan Jan
Nico te laten wat hij besluit. Gegeven is dat er geen verdere (formele) beweging is vanuit
RVB, en dat ik geen idee heb wat er momenteel bestuurlijk gebeurt.

Met vriendelijke groet,
 

 | +31 6  | Linkedin

 
Het Ravelijn 50, Lelystad | +31 320 |Horizonflevoland.com | @Investinflevo

Op 2 jun. 2020 om 17:04 heeft 
@horizonflevoland.nl> het volgende geschreven:


 
Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 14:24
Aan: @horizonflevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: Uitgangspunten infra en landschapsvisie mbt project Tulip
 
Hoi 
 
Zoals gevraagd, onderstaande input kreeg ik van , dus dat geeft een beeld van
de verwachtingen. De uitgangspunten zijn nu gedeeld met Arcadis en die hebben
aangegeven dat ze graag eind deze week afstemming willen. Pas als we de concept
ontwerpen waarin de uitgangspunten zijn meegenomen hebben ontvangen, kunnen
we een indicatie geven van termijnen. Laten we het stap voor stap doen en na elke
stap een status-update geven waardoor jij goed op de hoogte bent en ook bij Tulip de
verwachtingen kunt managen.
 
M.b.t jouw vraag ten aanzien van Jan Nico en : laten we die even
parkeren tot na het BO van morgen aangezien het lobby kanaal mbt RVB dan ook op
de agenda staat. Mijn eerste neiging is om te zeggen dat bestuurders voor het
bestuurlijke lobbytraject moeten doen en ambtenaren het ambtelijk kanaal. De vraag
die wij er ook bij hebben is wat je daarmee wil bereiken, aangezien RVB reeds heeft
aangegeven dat ze hun kanalen richting de DG hebben bewandeld en ze nu even niets
meer kunnen doen. Misschien goed om morgen in het BO even een duidelijke 
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aanpak voor de komende 2 weken met elkaar te bespreken. Indien jullie (Horizon)
echt vinden dat er meer druk moet worden uitgeoefend is het wel goed om dan
morgen aan te geven waarom dit in deze fase dan nodig is.
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 17:26
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>

Onderwerp: RE: Uitgangspunten infra en landschapsvisie mbt project Tulip
 
Hoi 
 
Eén vraag kan ik gemakkelijk beantwoorden: het document staat bij mij op de radar,
dus kan ik morgen aanleveren.
De andere vraag vind ik niet eenvoudig te beantwoorden.
Wie het ontwerp gaan toetsen, dat zullen diverse mensen zijn. Vanuit INFRA zal ik
dat zijn op verkeerskundig vlak, maar ook mijn collega  zal
ongetwijfeld willen toetsen v.w.b. groen en landschap (al zal het landschap ook vast
en zeker grotendeels door  getoetst worden).
Ik kan alleen voorlopig echt geen planning aangeven, simpelweg vanwege het feit dat
nog helemaal niet duidelijk is hoe het ontwerp en ontsluiting eruit komen te zien. Als
dat eenmaal duidelijker is, kan e.e.a. ge-engineered worden (o.a. ontwerptechnisch,
verkeersregeltechnisch, verhardingstechnisch).
 
Verder wil ik nog meegeven, dat de komst van een nieuwe aansluiting kan betekenen
dat er nog zaken moeten worden geregeld ten aanzien van grondeigendom en
afspraken over beheer en onderhoud. Dit zal tijdig geregeld moeten worden.
Afhankelijk van de locatie waar de aansluiting komt kan het namelijk betekenen dat
het Waterschap Zuiderzeeland ook nog partij is/wordt. Ook is een verkeersbesluit
nodig als er een nieuw kruispunt komt (voor haaientanden, verkeersborden en
dergelijke is een verkeersbesluit nodig). Dit verkeersbesluit zal tijdig moeten worden
aangevraagd door de gemeente Zeewolde, max. acht weken van tevoren, dit in
verband met verwerking, advies politie en inzagetermijn van zes weken.
 
Tot zover wat ik nu kan bedenken.
 
Gr.,
 

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
T    0320 –  / 06 – 
E    @flevoland.nl
W   www.flevoland.nl
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 13:46
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Uitgangspunten infra en landschapsvisie mbt project Tulip



 
Beste ,
 
In het overleg vorige week met de gemeente Zeewolde en Arcadis is afgesproken dat
wij uiterlijk morgen onze uitgangspunten, criteria en wensen op zouden sturen zodat
Arcadis daar in hun ontwerpplannen rekening mee kan houden. Even een check of dit
nog helder bij jullie op de radar staat en of dat ook daadwerkelijk gaat lukken.
 
Wij zien even de volgende planning voor ons:

1. 28 mei levert de provincie de uitgangspunten, criteria en wensen aan m.b.t.
infrastructurele ontsluiting van het terrein en voor de landschappelijke
architectuur.

2. Arcadis gaat dat zsm verwerken (hopelijk vrijdag 29 mei al) in een aangepast
ontwerp van het hele terrein en deelt dat ontwerp met ons

3. De provincie gaat de beoordeling doen??
 
M.n. stap 3 en wat daar allemaal bij komt kijken is mij niet geheel duidelijk en ook
het projectteam en Tulip niet. Tulip heeft al verschillende keren gevraagd naar de
planning rondom m.n. de infrastructuur en specifiek natuurlijk de ontsluiting van het
terrein.
@ : kun jij aangeven welke stappen wij als provincie allemaal moeten nemen
zodra wij de ontwerpen hebben en welke (ruwe) tijdsplanning daaraan vastzit? Dan
kunnen  en ik die verwachtingen ook managen. Indien het handiger is als wij
daar even over bellen, dan geen probleem.
 
Alvast bedankt voor de terugkoppeling.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland
T:   0320 
M: 06 
E:   @flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
 
 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Tulip
Datum: maandag 2 november 2020 13:39:55
Bijlagen: image001.jpg

 
Zie onderstaande e-mail.
Graag hiervoor nadrukkelijke aandacht.

Gr.,
 

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
T    0320 –  / 06 – 
E    @flevoland.nl
W   www.flevoland.nl
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 2 november 2020 12:32
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: Betr: Tulip
 
Dag 
 
Net in PO kort ook Tulip besproken. Zorg van  zit nog in de brief die op een X moment naar
buiten gaat (richting Tulip). 

 wil voorkomen dat de brief alleen bij Jan Nico terecht komt en dan wordt verstuurd. Daarom
het verzoek om bij finalisering brief deze met mij te delen
Zodat we deze ook bij Jan kunnen inbrengen.

Wil je helemaal de koninklijke weg bewandelen: zorg dat dat jullie als ‘projectgroep’ de brief
zowel door JN als J akkoord laten verklaren alvorens deze naar buiten te laten gaan.

Mijn boodschap dus: geen brief naar buiten zonder dat  hierin is ‘gekend’.
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur
 

A Visarenddreef 1   P Postbus 55   8200 AB   Lelystad
M 06 
E @flevoland.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Stikstof irt Tulip
Datum: vrijdag 31 juli 2020 10:00:17
Bijlagen: image001.png

 (mail zat nog in mijn concepten),
 
Op zich is het niet nieuw dat de emissiefactoren en achtergronddeposities in het rekenprogramma
wijzigen. Jaarlijks komen de nieuwe RAV-codes voor stallen inhet programma en de laatste
achtergronddeposities. Ook in het verleden heeft dit al regelmatig tot grote verschillen in de
uitkomsten gezorgd. Toen omstreeks 2018 de leefgebieden werden toegevoegd  aan de
habitattypen waren de verschillen ook enorm. Toen is er geen enkel bestemmingsplan her
berekent. Nu na, alle tumult, zullen we daar niet aan ontkomen.
 
 
Groet,

 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 27 juli 2020 10:34
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>

Onderwerp: RE: Stikstof irt Tulip
 
Dag 
 
Ik begrijp uit je mail dat er in IPO-verband al gesproken is voor het vergunningsspoor en dat dat
trucje niet werkt bij het bestemmingsplan. Het kan inderdaad haast juridisch niet anders dat je je
dient te houden aan de nieuwe werkelijkheid ook al zit je middenin een
bestemmingsplanprocedure. Jouw zin “Dit is een provinciaal standpunt” is dan meer “dit is
wettelijk/nationaal bepaald”, want we hebben dan niet eens de keuze om als provincie af te
wijken van de rest.
Ter aanvulling: dit speelt niet alleen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Ook bij het
ontwerp bestemmingsplan dient die helderheid er al te zijn (dus al in oktober).
 
Ik ben geen (juridisch) stikstof-expert en ik zit niet aan die IPO-tafels, dus ik heb min of meer
dezelfde vraag vorige week ook bij het stikstofteam neergelegd om te checken of die conclusie
inderdaad klopt (zie bijlage). Als er speelruimte is die ik niet zie en/of in IPO-verband afspraken
over zijn gemaakt die ik gemist heb, dan hoor ik het graag. (Dus ik ben ook benieuwd naar het
antwoord van  op je eerste bullit)
 
Wat bedoel je precies met “de WNB dient gecoördineerd te worden uitgevoerd”? Bedoel je dat de
natuurvergunning moet zitten in het coördinatiebesluit van de gemeente? Je hebt de berekeningen
in ieder geval voor beide trajecten nodig ja, dus lijkt me logisch. Ik kijk echter ook naar 
voor dit antwoord want er zit wel een verschil in ‘het bestemmingsplan is Wnb-uitvoerbaar’ en ‘er
ligt een hele vergunning klaar’.
 
Met vriendelijke groet,
 

Afdeling Strategie & Beleid
T: 06-
 

Van: @flevoland.nl> 
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Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 18:46
Aan: @flevoland.nl>; @ofgv.nl>; 

@flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>

CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: Stikstof irt Tulip
 
Beste allen,
 
De laatste tijd is er de nodig discussie geweest rondom stikstof in relatie tot het project Tulip,
waarbij vooral de nieuwe Aerius berekening voor de nodige onrust en onduidelijkheid zorgt. Ik
probeer via deze mail even een paar zaken op een rijtje te zetten rondom dit onderwerp en Tulip.
Ik deel dit nog niet breder met externen omdat ik eerst van onze eigen stikstofmensen bevestiging
wil hebben dat onderstaande klopt.
 
Wat speelt er:
Naar verwachting komt op 15 oktober de volgende Aeriusberekening uit waarbij de vraag is wat dit
betekent voor he project Tulip. Tot nu toe hebben we steeds gecommuniceerd dat indien er vóór
het moment van besluitvorming Bestemmingsplan een nieuwe Aerius berekening uitkomt, dat deze
dan moet worden toegepast met alle gevolgen van dien en met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid dat dit tot uitstel van het besluit leidt. Na overleg met verschillende mensen
kom ik tot de conclusie dat dit eigenlijk nog steeds geldt en dat dat ook formeel de positie blijft
die de provincie inneemt t.o.v. stikstof en nieuwe Aerius berekeningen. Even een aantal punten op
een rij:

In IPO verband schijnt besloten te zijn dat indien er een beschikking WNB kan worden
gerealiseerd voordat er een nieuwe Aerius berekening uitkomt, dat dit betekent dat de WNB
beschikking geldig blijft en niet opnieuw met de nieuwe Aerius berekening hoeft te worden
gedaan. : kun jij dit bevestigen? Ik heb tot op heden het IPO besluit hierover niet
kunnen vinden, nog het IPO zelf daarover kunnen bereiken
Bovenstaande zou voldoende zijn voor de vergunningstrajecten om door te kunnen omdat
die qua stikstof aan de WNB beschikking gekoppeld zijn. : klopt deze conclusie?
Echter, voor het Bestemmingsplan geldt dat deze alleen vastgesteld kan worden indien de
juiste onderbouwing met de juiste berekeningen daaronder liggen. Dit betekent dat indien
er voor besluitvorming een nieuwe Aerius berekening beschikbaar komt, dat deze dan als de
“juiste berekening” wordt gezien en dus moet worden toegepast. Dit is een provinciaal
standpunt. : klopt deze conclusie?
Bovenstaand punt betekent dat wij het standpunt innemen dat de WNB gecoordineerd wordt
uitgevoerd zodat er een integrale toetsing kan plaatsvinden. : klopt
deze conclusie?

Bovenstaande brengt mij tot de conclusie dat vanwege het Bestemmingsplan standpunt ons eerder
gecommuniceerde standpunt rondom stikstof, nl dat een nieuwe Aerius berekening die voor
besluitvorming beschikbaar komt altijd moet worden toegepast, nog steeds geldig is.
 
Ik hoor graag even jullie reacties op deze conclusies. Graag ook naar  reageren, want ik ben
vanaf volgende week 3 weken op vakantie en neemt het stokje weer van mij over.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland



T:   0320 
M: 06 
E:   @flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
 

 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Nieuwe AERIUS-calculator: doorwerking bij RO en vergunningen
Datum: donderdag 23 juli 2020 16:39:00

Dag collega’s
 
Medio oktober komt naar waarschijnlijkheid een nieuwe AERIUS-calculator uit. Hiermee zullen
oudere berekenmethodes niet meer up-to-date zijn. Ik zie daar nog een punt van aandacht
waarvan ik niet zeker weet of dat al is meegenomen, dus vandaar deze mail.
 
Rond oktober en november zullen er een aantal bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
onder het nieuwe regime ter inzage gaan. De gemeenten dienen de berekeningen opnieuw te doen
voordat ze het plan ter inzage leggen (en ook dat zij dus hun planningen moeten bijstellen) of zij
zullen (hetzij onwetend, hetzij bewust) een zienswijze/reactieveaanwijzing van de provincie
riskeren. Bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen dient namelijk bij de ontwerpfase het
project Wnb-uitvoerbaar te zijn geacht anders betekent dit een zienswijze. Indien het gaat om
vaststelling van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning (een fase later in de procedure) zal
dit de inzet van ons wettelijk RO-instrumentarium de reactieve aanwijzing betekenen waarbij we
gaten schieten in een plan en waardoor de gemeente opnieuw moet beginnen met de procedure.
 
Het gaat hier o.a. om projecten die bestuurlijk gevoelig liggen. De communicatie over de nieuwe
calculator loopt misschien al (of het wordt een herhaling van hoe er omgegaan met vorige nieuwe
versies van de calculator), maar hij is bij mijn contactenpersonen in ieder geval nog niet helder: ik
krijg al vanuit verschillende gemeenten en de OFGV de vraag hoe de provincie hierin staat. Die
hebben het liefste een uitspraak van de provincie hierover (of van het Rijk: alle provincies hebben
hier immers mee te maken) zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Die uitspraak gaat dan niet puur
om de bestemmingsplannen natuurlijk, maar voor alle trajecten/besluiten die afhankelijk zijn van
de AERIUS-berekeningen. Volgens mij kan het haast juridisch niet anders dat je je dient te houden
aan de nieuwe werkelijkheid ook al zit je middenin procedures, maar lijkt mij wel handig om dit te
checken en dit vervolgens te communiceren naar de overheidspartners.
 
Met vriendelijke groet,
 

Afdeling Strategie & Beleid
T: 06-
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Opmerkingen bij planning Tulip (concept, reactie uiterlijk ma-ochtend 20 juli)
Datum: maandag 20 juli 2020 14:53:07

Hoi 
 
Bijgaand verwerkt. Het zijn op zich risico’s bij de planning. Dus gevolg is minimaal vertraging totdat
het geregeld/verwerkt is.
Vaak is geen termijn te geven hoe lang iets duur. Het gaat er domweg om dat de gegevens er
moeten zijn én in alle stukken verwerkt moeten zijn. En wel voordat er iets (in ontwerp) wordt
vastgesteld en ter inzage wordt gelegd.
 
Verder nog 2 geel gemarkeerde delen. De gele opmerkingen (tekst tussen <>) graag weghalen voor
verzending.
 
Met vriendelijke groeten,

 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 20 juli 2020 10:58
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Opmerkingen bij planning Tulip (concept, reactie uiterlijk ma-ochtend 20 juli)
 
Dag 
 
Ik ben hier nog even doorheen gegaan, m.n. de risicoparagraaf omdat ik vind dat deze zo duidelijk
mogelijk moet zijn, zo weinig mogelijk ruimte moet bieden voor discussie. Ik heb mijn
opmerkingen in rood gedaan. Zou jij de geconsolideerde versie kunnen doen?
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 17:42
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: Opmerkingen bij planning Tulip (concept, reactie uiterlijk ma-ochtend 20 juli)
 
Hoi 
 
Bijgaand de reacties tot nu toe, d.w.z. die van  verwerkt.

 had ook nog opmerkingen over het schema waarvoor we zouden gaan verwijzen naar het
overzicht van . Die opm. heb ik nog hieronder apart gezet (in rood).
 
Opmerkingen voor het schema dat van  af komt:
Schema laatste pagina:

Bij de provincie is  contactpersoon voor MER
Bij MER ontbreekt de bevoegdheid  voor het MER in het kader van de
ontgrondingenvergunning. Dat is provincie Flevoland, voor de uitvoering Omgevingsdienst.

 
Met vriendelijke groeten,
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Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:39
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @ofgv.nl>; 
@ofgv.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: RE: Opmerkingen bij planning Tulip (concept, reactie uiterlijk ma-ochtend 20 juli)
 
Zie mijn opmerkingen in rood.
 
Met vriendelijke groet,

 
A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl
 
 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 13:57
Aan: @flevoland.nl>; @ofgv.nl>;

@ofgv.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: Opmerkingen bij planning Tulip (concept, reactie uiterlijk ma-ochtend 20 juli)
 
Goede middag,
 
N.a.v. het overleg heden ochtend:, bijgaand de opmerkingen bij de planning en een (voorzet voor
een) risicoparagraaf bij de planning.
Graag uiterlijk maandagochtend 20 juli 2020 reactie. Maandagmiddag gaat de (bijgestelde)
reactie naar Zeewolde.
 
Bij deze opmerkingen naar aanleiding van de planning:
 
Het schema:

We zijn blij met een verlengd vooroverleg in september
M.b.t. terinzageligging ontwerp: 11 nov – 29 dec. Dat is een verlengde periode. Vraag is of
die verlenging nodig is als de terinzagelegging nog voor de kerst eindigt. Maar er is wel wat
voor te zeggen.
Om de commissie van 4 febr te halen, hebben we dan effectief tot 12 jan de tijd voor
beantwoording van de zienswijzen? Wanneer moet de antwoordnota gereed incl.
verwerking in de stukken vanwege het toezenden aan de commissie en de raad?
Bij vaststelling in de raad horen ook bolletjes te staan bij bestemmingsplan, MER en Wabo-
vergunning (de besluiten worden gecoördineerd, maar gaan niet in elkaar op tot 1 besluit.
Ze worden gelijktijdig ter inzage gelegd en gelijktijdig in beroep behandeld)



Publicatie van de vaststelling is op een dinsdag gezet. Bij ontwerp op een woensdag.
In plaats van een definitieve beschikking graag spreken over het van kracht worden van de
besluiten.

Het is gewenst om bij de planning een soort risicoparagraaf toe te voegen, omdat bepaalde
ontwikkelingen buiten onze macht liggen, maar ook omdat er alleen onder bepaalde
voorwaarden goed geadviseerd kan worden omtrent de op te stellen besluiten.
 
Voor de ontwerp-besluiten en MER:

De definitieve aanvraag zal ook een ontvankelijke aanvraag moeten zijn, dus met alle
benodigde onderzoeken die ook compleet zijn. Met inachtneming van de afgesproken
termijn van 16.5 weken, betekent dit dat als op 24 juli er geen definitieve ontvankelijk
aanvraag ligt, dat de gepresenteerde planning aangepast dient te worden. Voor het
aanleveren van ontbrekende gegevens wordt doorgaans een termijn van 4 – 8 weken
gehanteerd. <Zou dit weglaten, geeft mogelijk ook weer verwarring.>
Met betrekking tot stikstof is het Rijk bezig met een nieuw rekenmodel. Als deze (vlak) voor
publicatie verschijnt, dan zullen de berekeningen daarop moeten worden aangepast en de
rapporten die daar mede op zijn gebaseerd ook. Al was het maar voor het zuiver
informeren van belanghebbenden en belangstellenden. Maar de (ontwerp)besluiten
moeten door de onderzoeken gedragen worden. Wij achten dit een relevant en significant
risico voor het halen van de huidige planning.
Dat de (ontwerp)besluiten gedragen moeten worden door de onderzoeken geldt niet alleen
voor de vergunningen maar ook het bestemmingsplan en geldt voor alle benodigde
onderzoeken. Het is dus van belang dat hier integraal naar gekeken wordt en discrepanties
kunnen leiden tot vertragingen.
De benodigde geluidcontour blijft binnen de gemeente Zeewolde. Zo niet, dan zal ook een
andere gemeente (Lelystad) een besluit moeten nemen, om de benodigde geluidcontour
in het bestemmingsplan te verankeren. Dit kan de nodige vertraging opleveren.
Medewerking zittende agrariërs aan bodemonderzoek. Het bodemonderzoek en de
verwerking van de uitkomsten zullen tijdig moeten kunnen plaatsvinden. Zo niet dan kan
dit de nodige vertraging opleveren.  <of moet deze bij de vaststelling staan?>
Mogelijk dat er nog een instemmingsverklaring nodig is van grondeigenaren voor de
ontgrondingenvergunning. Mocht dat nodig zijn dan zal die instemming er tijdig moeten
zijn. Zo niet dan kan dit de nodige vertraging op leveren

 
Voor de vaststelling (en eventueel bijgesteld MER):

De termijn voor het beantwoorden van de zienswijzen is kort. De haalbaarheid is mede
afhankelijk van het aantal en de inhoud van de zienswijzen. Wij achten de kans aanzienlijk
dat er bij zienswijzen meer tijd nodig, mede gelet op het feit dat datacenters
maatschappelijk in de belangstelling staan en de daaraan gekoppelde te verwachten
zienswijzen.
Indien het bestemmingsplan door de raad gewijzigd wordt vastgesteld, dan is
afstemtijd/proceduretijd nodig. De wettelijke termijn hiervoor is 6 weken, de daadwerkelijk
benodigde tijd is afhankelijk van de impact van de wijziging.
Bij een negatief advies van de Cie mer op MER, moet het MER worden
aangepast/aangevuld en eventueel opnieuw worden getoetst door Cie mer. Benodigde tijd
is afhankelijk van de inhoud van het negatieve advies.
De uitvoerbaarheid moet zijn aangetoond. 
Dit betreft onder andere de wijze waarop mogelijkheden van schade zijn afgezekerd. Denk



aan planschade. Dit is onderdeel van een nog te sluiten overeenkomst. 
Voor realisatie zullen de (wabo)vergunningen van de zittende agrariërs moeten worden
ingetrokken. Eventuele schade daarvoor zal afgezekerd moeten zijn. Omdat eventuele
kosten vanwege de komst van het datacenter worden gemaakt, zal er een overeenkomst
moeten zijn waarin initiatiefnemer die kosten voor zijn rekening neemt. Dit is onderdeel
van een nog te sluiten overeenkomst.
Ook voor deze fase geldt dat als het Rijk met een nieuw Aerius rekenmodel komt, al is het
een dag voor vaststelling, de berekeningen moeten worden aangepast en de rapporten die
daar mede op zijn gebaseerd. De besluiten moeten hierdoor nog wel worden gedragen.
Als er bij beroep tevens een voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten pas
later in werking omdat een voorlopige voorziening een opschortende werking heeft. De
termijnen waarbinnen een uitspraak op het beroep wordt genomen wijzigen hierdoor niet.
Bij de uitspraak in beroep wordt het uiteindelijke antwoord verkregen. Vanwege de
coördinatieregeling staat hier een half jaar voor. De Raad van State kan er soms ook een
langere termijn voor nodig hebben.

 
Met vriendelijke groeten,

 
 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 08:45
Aan: @ofgv.nl>; @ofgv.nl; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Afstemming OFGV-provincie irt Tulip
 
Beste allen,
 
Bijgevoegd schema betreffende de planning zou ik straks nog even kort bij stil willen staan. 

 van  en Zeewolde hadden nl nog wat vragen over wie er voor welk lijntje nu
bevoegd gezag is en wie uitvoeringsverantwoordelijkheid heeft. Hij heeft dat in de bijlage erbij
gezet, maar ik zou graag even met jullie willen checken of dit zo klopt.
 
Tot straks.
 
Groet

 
-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 08:31
Aan: 

Onderwerp: Afstemming OFGV-provincie irt Tulip
Tijd: vrijdag 17 juli 2020 11:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen.



Locatie: Microsoft Teams-vergadering
 
Zoals besproken. Bespreken wat de stavaza is rondom vergunningen, onderzoeken, informatie-
aanlevering, ontvankelijkheidsstatus vergunningaanvraag, etc.
 
Groet

________________________________________________________________________________

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering
Meer informatie over Teams | Opties voor vergadering
________________________________________________________________________________
 





Het Ravelijn 50, Lelystad | +31 320 343 100 | Horizonflevoland.com | @Investinflevo
 
 
Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 10:06
Aan: @horizonflevoland.nl>
Onderwerp: FW: Ontsluiting Tulip op N305
 
 
 

Van:  
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 20:31
Aan: @arcadis.com>; @arcadis.com>
CC: @zeewolde.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: Ontsluiting Tulip op N305
 
Beste 
 
Op dinsdag 8 september hebben we een overleg gehad waarin jullie een aantal scenario’s
hebben gepresenteerd m.b.t. de nieuwe verkeerssituatie rondom het datacenter project Tulip.
Daar zijn een flink aantal aandachtspunten en vragen van onze kant op gekomen en die hebben
wij 11 september met jullie gedeeld met de afspraak dat jullie deze zouden adresseren en
beantwoorden. Inmiddels zijn wij een maand verder en hebben wij nog geen antwoorden van
jullie mogen ontvangen. Wel is er op 25 september een overleg geweest tussen 

 en mijzelf, waarin we hebben gesproken over de kosten van de verschillende scenario’s en
waarin  eerste resultaten heeft laten zien van een nieuw dynamisch verkeersmodel wat
doorgerekend was o.b.v. van een langere verkeerstraject (nl. vanaf de rotonde van de N301 tot
voorbij het kruispunt N305-302). We hebben mijns inziens duidelijk aangegeven wat wij nodig
hebben om bestuurlijk een besluit te kunnen nemen over een verkeersoplossing. Ik wil graag
benadrukken dat indien jullie niet met deze informatie komen, wij geen verkeerskundige
oplossing kunnen voorleggen aan ons bestuur en er derhalve ook geen besluitvorming kan
plaatsvinden. Dit leidt tot vertraging van een aantal trajecten in het project.
 
Om er geen misverstand over te laten bestaan, hieronder nog even op een rij welke informatie
wij van jullie nodig hebben en welke stappen en tijdsbesteding daar aan onze kant bij hoort om
tot een besluit te komen. Wat we nodig hebben is een verkeerskundig rapport waarin alle
vragen/aandachtspunten zoals in de mail van 11 september (zie bijgevoegd) zijn aangegeven ook
daadwerkelijk zijn verwerkt alsmede de uitgangspunten (zie bijgevoegd) die wij eerder met jullie
hebben gedeeld. Dit rapport is nodig voor de volgende trajecten in de project:

1. Vergunning voor aanleg van een nieuwe weg voor ontsluiting Tulip terrein (de
verkeerstoets die eerder is ingediend bij de vergunningaanvraag is niet voldoende)

2. Bestemmingsplan: verkeerkundig rapport is een onderbouwing/moet een rechtvaardiging
bieden voor de oplossing zoals die in het Bestemmingsplan is opgenomen

3. Exploitatieplan/Anterieure Overeenkomst: de kosten van de gekozen oplossing dienen te
worden opgenomen in het exploitatieplan dat als bijlage bij het ontwerp
Bestemmingsplan in-route moet worden gebracht. Alternatief is dat de kosten worden
opgenomen in een anterieure overeenkomst, maar ook dan moeten ze inzichtelijk worden



gemaakt.
 
Zoals jullie weten is een directe ontsluiting van een bedrijventerrein op een provinciale weg niet
in lijn met nationaal (Duurzaam Veilig) en regionaal (Mobiliteitsvisie en Programma Mobiliteit en
Ruimte) beleid. Om dit toch mogelijk te maken, dient er toestemming te komen van de provincie
Flevoland, het bevoegd gezag in deze. Hoe werkt dit besluittraject dan:

1. Arcadis stelt een verkeerskundig rapport op waarin doorberekening staan van
verschillende scenario’s die ook leiden tot een rechtvaardiging voor de gekozen oplossing
(zie hieronder wat er in zo’n rapport moet staan)

2. Dit rapport wordt besproken met de verkeerskundige experts van de provincie en die
geven nog terugkoppeling/feedback/input

3. Deze wordt verwerkt en het definitieve rapport wordt in-route gebracht richting de
verantwoordelijke bestuurders door de provinciale ambtenaren. Dit traject van
bestuurlijke beoordeling van de plannen kost ongeveer 2 weken.

4. Tegelijkertijd wordt de gekozen oplossing in het Ontwerp Bestemmingsplan opgenomen.
Officiële besluitvorming loopt nl. via de bestemmingsplanprocedure.

5. Indien de gedeputeerde akkoord is met de gekozen oplossing, zullen wij als provincie geen
zienswijze indienen op de verkeerskundige oplossing, daarmee dus impliciet toestemming
geven voor de gekozen oplossing. Dit betekent overigens niet dat anderen geen
zienswijzen kunnen inbrengen op deze oplossing.

 
Bovenstaand proces betekent dus dat Arcadis ons z.s.m. een verkeerkundig rapport moet sturen,
zodat wij het bestuurlijke proces kunnen organiseren en om te voorkomen dat wij alsnog een
zienswijze moeten indienen op het ontwerp Bestemmingsplan voor de verkeerkundige
oplossing. Dit laatste levert onnodige vertraging op. Daarnaast dienen de kosten voor de
gekozen oplossing in het Exploitatieplan of een Anterieure Overeenkomst te worden opgenomen
en die komt als bijlage bij het ontwerp Bestemmingsplan. Indien we geen verdere vertraging op
het Bestemmingsplanproces willen, dan is het belangrijk dat stap 5 is afgerond voordat het
ontwerp Bestemmingsplan in-route worden gebracht richting het College en de Raad van
Zeewolde. Deadline daarvoor is nu 27 oktober. Eventuele verantwoordelijkheid voor vertraging
van dit traject indien wij de gevraagde informatie niet volledig en niet tijdig ontvangen, ligt bij
Arcadis (en Tulip indien zij de stukken niet vrij willen geven). Dus om de deadline van 27
oktober te kunnen halen, hebben wij uiterlijk dinsdag 13 oktober het volledige rapport met
alle gevraagde informatie nodig.  
 
Wat willen graag in het verkeerskundig rapport zien:

1. De volgende scenario’s:
a. Geen directe ontsluiting:

                                                    i.     Ontsluiting via bestaande Assemblageweg (geen directe ontsluiting),
invoeger op N302 voor richting Zeewolde – Harderwijk en een vrije
rechtsaffer van de Gooiseweg naar de Assemblageweg.

                                                   ii.     Ontsluiting via bestaande Assemblageweg, invoeger op N302 voor richting
Zeewolde – Harderwijk, vrije rechtsaffer van de Gooiseweg naar de
Assemblageweg, extra  rechtsaffer N305 op de kruising N305/N302

vanaf de richting Zeewolde en 4e poot kruispunt N305/N302 met
opheffen Kruising N305/Knarweg.

b. Rechtstreekse ontsluiting:
                                                    i.     Ontsluiting N305 via een VRI kruispunt, met invoeger richting Zeewolde en



een vrije rechtsaffer van de Gooiseweg naar het terrein Tulip
                                                   ii.     Ontsluiting N305 via een VRI kruispunt, invoeger richting Zeewolde en een

vrije rechtsaffer van de Gooiseweg naar het terrein Tulip, extra
rechtsaffer N305 op de kruising N305/N302 vanaf de richting Zeewolde

en 4e poot kruispunt N305/N302 met opheffen kruispuntN305/Knarweg.
                                                  iii.     Ontsluiting N305 via een VRI kruispunt, met invoeger richting Zeewolde

en een vrije rechtsaffer van de Gooiseweg naar het terrein Tulip. Het
opnemen van een:  fietstunnel N305/N302 Ganzepad/Futenweg en
parallelweg voor landbouwverkeer Knarweg richting Ganzeweg N302,
inclusief aanpassing van oversteek Knarweg richting parallelweg. De
bestaande configuratie van het  kruispunt Gooiseweg N305/Knarweg
blijft gehandhaafd.

                                                  iv.     Ontsluiting N305 middels half verdiepte ongelijkvloerse ontsluiting N305
conform aangeleverde schets. De bestaande configuratie van het 
kruispunt Gooiseweg N305/Ganzeweg N302 blijft gehandhaafd.

                                                   v.      Ontsluiting N305 middels half verdiepte ongelijkvloerse ontsluiting N305
conform aangeleverde schets met extra rechtsaffer N305 op het
kruispunt N305/N302 vanaf de richting Zeewolde 

2. Per scenario ontvangen we graag het volgende:
a. Verkeersdoorstroomfactor op de N305 voor het traject N301 – N302.  Voor zowel

hoog als laag scenario: I/C-verhouding, wachtrijlengte en binnen hoeveel cycli die
wachtrijlengte verwerkt kan worden, wachttijd  en doorstromingsfactor elk voor de
OS/AS referentie situatie 2020 en planjaar 2030 (zie ook eerder verzonden
uitgangspunten, bijgevoegd)

b. Inzichtelijk maken welk gedeelte van de verkeerstoename veroorzaakt wordt door
het datacenter en welke gedeelte door Trekkerveld IV

c. Een kostenindicatie o.b.v. de daarvoor gebruikelijke tabellen.
3. De uiteindelijk gekozen oplossing, inclusief een rechtvaardiging/onderbouwing op basis

van de uitgangspunten die we eerder hebben gedeeld (zie bijlage), waaronder
onderstaande:

a. De doorstroomfactor mag niet hoger worden dan de huidige
b. Verkeersveiligheid
c. Cyclustijden van VRI’s niet hoger dan 120 sec.

 
Wij vertrouwen er op jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn,
dan horen wij dat graag.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland
T:   0320 
M: 06 
E:   @flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
 





Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Ontsluiting Tulip op N305 en aanpassingen aan de N305
Datum: donderdag 8 oktober 2020 17:13:41
Bijlagen: MailC PFL-Arcadis tav aanleveren VK-rapport  v02.docx

DOCUVITP-#2616648-v1-Memo_tav_VK-uitgangspunten-
randvoorwaarden_aansluiting_Trekkersveld_IV_op_N305_dd20200528.DOCX

Hoi 
 
Zoals  al eerder aangaf, en jij nu ook weer, lijkt me goed om het memo met uitgangspunten
nog even toe te sturen.
Verder geen opmerkingen op jouw versie van de mail, alleen de vragen die ik heb gesteld in het
mailtje omtrent de varianten moeten nog beantwoord worden door 
 
Gr.,
 

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
T    0320 –  / 06 – 
E    @flevoland.nl
W   www.flevoland.nl
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 15:35
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Ontsluiting Tulip op N305 en aanpassingen aan de N305
 
Heren,
 
Bijgevoegd heb ik de aangepaste tekst.
 
@ : het was niet de bedoeling allemaal vragen te stellen - want die kan ik nl niet zelf
beantwoorden. Maar goed ik snap dat het nodig is.
 
@ : kun jij de vragen van  nog even bekijken en waar nodig de tekst aanpassen.
 
Bij onderdeel 3 over de uitgangspunten, zou ik willen verwijzen naar bijgevoegd document
daarover. Ik neem aan dat die nog steeds geldig is en we vragen ze gewoon dat deze
uitgangspunten meegenomen moeten worden in de berekeningen en in de rechtvaardiging rondom
de uiteindelijke keuze. Mee eens, of mist er dan nog iets?
 
Hoop dat je vandaag nog even kunt reageren, dan stuur ik het vanavond naar Arcadis toe.
 
Dank.
 
Groet

 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 17:29
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>

263



CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Ontsluiting Tulip op N305 en aanpassingen aan de N305
 
Hoi 
 
In bijgevoegd Word-bestand staan mijn en ’ opmerkingen op de mail die in concept is
opgesteld.
 
Gr.,
 

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
T    0320 – / 06 – 
E    @flevoland.nl
W   www.flevoland.nl
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 15:13
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Ontsluiting Tulip op N305 en aanpassingen aan de N305
 
Beste ,
 
Afgelopen dagen heb ik jullie al even bijgepraat over de status van de verkeerskundige
oplossingen rondom het project Tulip. Zoals met jullie beiden besproken, wil ik Arcadis zsm een
email sturen waarin wij heel duidelijk aangeven wat wij nodig hebben voor hen, welk traject wij
daar vervolgens intern mee gaan voeren en wat het betekent wanneer wij die informatie niet op
tijd krijgen. Ik ben teleurgesteld in hoe Arcadis en Tulip hiermee omgaan, ze lijken niet serieus
van plan om onze vragen te beantwoorden (zie mail  van 11 sept, bijgevoegd) en een
rapport op te leveren waarin de verschillende scenario’s naast elkaar worden gelegd. Om ervoor
te zorgen dat dit ons niet door de vingers glipt, wil ik een mail sturen die klip-en-klaar is.
 
Dus ik heb onderstaand een eerste opzet gemaakt en zou graag jullie aanvullingen, m.n. op het
vlak van welke informatie wij van hen willen ontvangen, ontvangen. Ik hoop dat we dit vandaag
of morgen af kunnen ronden en deze mail kunnen versturen. Ter info, Tulip heeft aangegeven
dat ze volgende week een overleg rondom de verkeerssituatie willen, zodat zij ook rechtstreeks
op de hoogte zijn van wat wij vragen. Daarbij kan onderstaande mail erg helpen.
 
Alvast bedankt voor jullie hulp.
 
Groet

 
Mail voor Arcadis
 
Beste 
 







Mail voor Arcadis 
 
Beste  
 
Op dinsdag 8 september hebben we een overleg gehad waarin jullie een aantal scenario’s hebben 
gepresenteerd m.b.t. de nieuwe verkeerssituatie rondom het datacenter project Tulip. Daar zijn een 
flink aantal aandachtspunten en vragen van onze kant op gekomen en die hebben wij 11 september 
met jullie gedeeld met de afspraak dat jullie deze zouden adresseren en beantwoorden. Inmiddels 
zijn wij een maand verder en hebben wij nog niets van jullie ontvangen. Wel is er op 25 september 
een overleg geweest tussen  en mijzelf, waarin we hebben gesproken over de 
kosten van de verschillende scenario’s en waarin eerste resultaten heeft laten zien van een 
nieuw dynamisch verkeersmodel wat doorgerekend was o.b.v. van een langere verkeersvlak (nl. 
vanaf de rotonde van de N301 tot voorbij het kruispunt N305-302). We hebben mijns inziens 
duidelijk aangegeven wat wij nodig hebben om bestuurlijk een besluit te kunnen nemen over een 
verkeersoplossing. Ik wil graag benadrukken dat indien jullie niet met deze informatie komen, wij 
geen verkeerskundige oplossing kunnen voorleggen aan ons bestuur en er derhalve ook geen 
besluitvorming kan plaatsvinden. Dit leidt tot vertraging van een aantal trajecten in het project. 
 
Om er geen misverstand over te laten bestaan, hieronder nog even zwart-op-wit welke informatie wij 
van jullie nodig hebben en welke stappen en tijdsbesteding daar aan onze kant bij hoort om tot een 
besluit te komen. Wat we nodig hebben is een verkeerskundig rapport waarin alle 
vragen/aandachtspunten zoals in de mail van 11 september (zie bijgevoegd) zijn aangegeven ook 
daadwerkelijk zijn verwerkt. Dit rapport is nodig voor de volgende trajecten in de project: 

1) Vergunning voor aanleg van een nieuwe weg voor ontsluiting terrein (de verkeerstoets die 
eerder is ingediend bij de vergunningaanvraag is niet voldoende)  

2) Bestemmingsplan: verkeerkundig rapport is een onderbouwing/moet een rechtvaardiging 
bieden voor de oplossing zoals die in het Bestemmingsplan is opgenomen 

3) Exploitatieplan/Anterieure Overeenkomst: de kosten van de gekozen oplossing dienen te 
worden opgenomen in het exploitatieplan dat als bijlage bij het ontwerp Bestemmingsplan 
in-route moet worden gebracht. 

 
Zoals jullie weten is een directe ontsluiting van een bedrijventerrein op een provinciale weg niet in 
lijn met nationaal (Duurzaam Veilig) en regionaal (Mobiliteitsvisie en Programma Mobiliteit en 
Ruimte) beleid. Om dit toch mogelijk te maken, dient er toestemming te komen van de provincie 
Flevoland, het bevoegd gezag in deze. Hoe werkt dit besluittraject dan: 

1) Arcadis stelt een verkeerskundig rapport op waarin doorberekening staan van verschillende 
scenario’s die ook leiden tot een rechtvaardiging voor de gekozen oplossing (zie hieronder 
wat er in zo’n rapport moet staan) 

2) Dit rapport wordt besproken met de verkeerskundige experts van de provincie en die geven 
nog terugkoppeling/feedback/input 

3) Deze wordt verwerkt en het definitieve rapport wordt in-route gebracht richting de 
verantwoordelijke bestuurders. Dit traject van bestuurlijke beoordeling van de plannen kost 
ongeveer 2 weken.  

4) Tegelijkertijd wordt de gekozen oplossing in het Ontwerp Bestemmingsplan opgenomen. 
Officiële besluitvorming loopt nl. via de bestemmingsplanprocedure.  

5) Indien de gedeputeerde akkoord is met de gekozen oplossing, zullen wij als provincie geen 
zienswijze indienen op de verkeerskundige oplossing, daarmee dus impliciet toestemming 
geven voor de gekozen oplossing. Dit betekent overigens niet dat anderen geen zienswijzen 
kunnen inbrengen op deze oplossing.  

 
Bovenstaand proces betekent dus dat Arcadis ons z.s.m. een verkeerkundig rapport moet sturen, 
zodat wij het bestuurlijke proces kunnen organiseren en om te voorkomen dat wij alsnog een 
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Wij vertrouwen er op jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan 
horen wij dat graag. 
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Memo: aandachtspunten ontsluiting Trekkersveld IV / Datacenter op N305 Gooiseweg 
 
 
Aanleiding   
De gemeente Zeewolde en een initiatiefnemer zijn voornemens een bedrijventerrein te realiseren dat grenst aan het bestaande bedrijventerrein 
Trekkersveld III: project Trekkersveld IV / Datacenter. Het Trekkersveld III wordt met 201 hectare (bruto) uitgebreid. Hiervan is 166 hectare bedoeld voor de 
ontwikkeling van een campus waarop een datacenter wordt gevestigd, inclusief bijbehorende faciliteiten, interne ontsluitingswegen en groen- en 
watervoorzieningen. Daarnaast ontwikkelt de gemeente 35 hectare als regulier bedrijventerrein, direct grenzend aan het bedrijventerrein Trekkersveld III.  
 
De ontsluiting van bedrijventerrein Trekkersveld III vindt in de huidige situatie plaats op de provinciale weg N305 Gooiseweg. De nadrukkelijke wens van de 
initiatiefnemer is een rechtstreekse aansluiting op de N305 Gooiseweg. Deze wens komt voort uit het borgen van de bedrijfsveiligheid en bereikbaarheid 
van het bedrijf op Trekkersveld IV / Datacenter.  Om de wens van een rechtstreekse aansluiting op de N305 Gooiseweg te kunnen realiseren is volgens hen 
een extra aansluiting noodzakelijk. Dit naast de reeds twee bestaande aansluitingen voor het Trekkersveld in de gemeente Zeewolde.  
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Beschouwing ontsluiting bedrijventerrein Trekkersveld IV / Datacenter op N305 Gooiseweg 
Over de uitbreiding van het bedrijventerrein en een aansluiting Trekkersveld IV / Datacenter op de N305 Gooiseweg heeft de provincie een positieve 
grondhouding.  
De wens van de initiatiefnemer voor extra en rechtstreekse aansluiting N305 Gooiseweg ten behoeve van Trekkersveld IV / Datacenter vraagt echter om een 
zorgvuldige afweging/inpassing 
 
In het programma Mobiliteit en Ruimte (20 maart 2018 in PS vastgesteld) zijn betrouwbaarheidsdoelen van het provinciale wegennet vastgelegd. Het doel is 
om vertragingen/filevorming zoveel als mogelijk te voorkomen. Het verkeerssysteem moet voldoende robuust zijn.  
Om het betrouwbaarheidsdoel te kunnen meten, heeft de provincie een norm gesteld. De norm geldt dat de reistijd gedurende de spitsperiode maximaal 
1,25 is van de reistijd in een onbelemmerde doorgang. Daar waar de norm van 1,25 wordt overschreden, zijn maatregelen nodig om de norm wel te halen. 
Voor de N305 Gooiseweg is de huidige betrouwbaarheidsfactor 1,28 (Nationale Databank Wegverkeersgegevens, peiljaar 2019) en dus nu al reeds hoger 
dan de vastgestelde maximale norm van 1,25.   
Voor de N305 Gooiseweg ligt nu al een opgave om de betrouwbaarheid (lees: doorstroming) tijdens de spitsperiode te vergroten om te kunnen voldoen aan 
de 1,25 norm.  
 
In dit geval dat sprake is van een wens voor een extra aansluiting op de N305 Gooiseweg moet worden aangetoond dat dit geen negatief effect heeft op de 
doorstroming van het doorgaande verkeer. Dit door middel van het uitvoeren van een verkeerstudie op basis van een dynamisch verkeersmodel. Aan de 
hand van de resultaten uit het verkeersmodel vindt een toetsing plaats van het effect op de doorstroming van het verkeer.  De kosten en de 
werkzaamheden van de verkeerstudie zijn voor de initiatiefnemer.       
 
Gelet op het karakter van de N305 Gooiseweg, te weten een provinciale weg welke gecategoriseerd is als een regionale stroomweg en aangeduid als een 
autoweg met maximumsnelheid 100 km/h, de uniformiteit en het kunnen sturen op verkeersstromen, zal een eventueel nieuwe ontsluiting op de N305 
Gooiseweg vormgegeven moeten worden als een met verkeerslichten geregeld kruispunt. 
 
Alternatieve aansluiting Trekkersveld IV / Datacenter 
De provincie stelt voor de ontsluiting van Trekkersveld IV / Datacenter te combineren met een ontsluiting van Trekkersveld IV in combinatie met een 
parallelstructuur.  Het voordeel van een gecombineerde aansluiting is dat het aantal gelijkvloerse aansluitingen niet toeneemt op de N305 Gooiseweg ten 
gunste van de doorstroming en veiligheid van het verkeer. De provincie stelt als voorwaarde dat een onderzoek naar een gecombineerde aansluiting op de 
N305 Gooiseweg een onderdeel vormt van de verkeersstudie en op zijn merites moet worden beoordeeld.   
 
Overige randvoorwaarden en uitgangspunten 
Voor de beschouwing van het effect op de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N035 Gooiseweg als gevolg van een extra aansluiting Gooiseweg 
met het bedrijventerrein Trekkersveld IV / Datacenter dienen ook de kruispunten N305 Gooiseweg / N705 Spiekweg en N305 Gooiseweg / Assemblageweg 
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te worden betrokken. Bij de verkeersstudie dient rekening gehouden te worden met de toename van de ritproductie als gevolg van de uitbreiding van 
Trekkersveld III.  
 

 

 Onderdeel  Eis  Uitgangspunten 
/Randvoorwaarden 
Provincie  

Toets 

 Algemeen   De uitgangspunten en richtlijnen van het CROW zijn van 
toepassing  

CROW-publicaties 

 Algemeen  Onderzoek alternatieve 
gecombineerde    
aansluiting N305 Gooiseweg  
(Trekkersveld  IV en Datacenter). 

De Gooiseweg is een weg gecategoriseerd als 
“Stroomweg” met een 100 km/u regime. Het rechtstreeks 
aansluiten van een in-/uitrit ten behoeve van een bedrijf is 
niet in overeenstemming met provinciale- en landelijke 
richtlijnen.    
 

Provincie/CROW 
richtlijnen   

 Doorstroming/ 
Verkeersveiligheid 
Gemotoriseerd verkeer 

Effect op doorstroming en 
verkeersveiligheid bij  
rechtstreekse aansluiting 
Trekkersveld IV / Datacenter op 
de N305 Gooiseweg ten opzichte 
van basisjaar en prognosejaar 
2030/2040.   

Uitgangspunten  
- Provinciaal verkeersmodel (planjaar 2030/2040)  
- Huidige verkeersstromen kruispunten N305 Gooiseweg 
met de N705 Spiekweg en Assemblageweg op basis van 
huidige VRI-gegevens.  
- Snelheidsregime N305 Gooiseweg 100 km/u met een 
  snelheidsverlaging naar 80 km/u ter hoogte van de 
  kruispunten. 
- Geen gelijkvloerse oversteek van fietsers en voetgangers 

 

 Doorstroming 
/Verkeersveiligheid  
Gemotoriseerd verkeer 

iVRI 
Bij VRI’s wordt 300 m. vóór en 
300 m. ná het kruispunt de 

Randvoorwaarde 
CROW 
 

Verkeersmodel 
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snelheid teruggebracht van 100 
naar 80 km/h. 

 Doorstroming 
Gemotoriseerd 
verkeer/Verkeersveiligheid 

VRI 
De kruispunten zijn onderling te 
koppelen zodat er sprake kan zijn 
van een groene golf voor de 
hoofdrijrichting N305 Gooiseweg.    

Uitgangspunt  
 

Verkeersmodel 

 Doorstroming 
Gemotoriseerd 
verkeer/Verkeersveiligheid 

iVRI Uitgangspunt 
Waar mogelijk toepassen van een ‘vrije rechtsaffer’ (dus 
niet met verkeerslicht geregeld) 
Waar mogelijk Groen Eerlijk Verdeeld toepassen 
VRI-installaties uitvoeren met LED-verlichting 

 

 Doorstroming 
Gemotoriseerd 
verkeer/verkeersveiligheid  

De reistijdnorm voor het 
doorgaande verkeer N305 
Gooiseweg mag niet meer 
bedragen dan huidige 1,28 in de 
spitsperiode ten opzichte van een 
onbelemmerde doorgang.   
 

Randvoorwaarde 
Provincie  

Verkeersmodel 

 Doorstroming 
/verkeersveiligheid 
Gemotoriseerd verkeer 

Er mag geen verkeerscongestie 
optreden op de hoofdrijbaan 
N305 Gooiseweg voor het 
doorgaande verkeer als gevolg 
van de aansluiting Trekkersveld IV 
/ Datacenter. 

Randvoorwaarde  
Provincie  

Verkeersmodel  

 Doorstroming/Veiligheid 
Fietsers/voetgangers  

Geen gelijkvloerse  oversteek 
voor fietsers en voetgangers N305 
Gooiseweg met aansluiting 
bedrijventerrein Tulip   
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 Verlichting Op het kruispunt is openbare 
verlichting dimbaar. 

Op het kruispunt toegepaste 
verlichting is energiezuinig (LED). 

  

 

 

 
 

















Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Memo regarding N305
Datum: dinsdag 1 december 2020 10:51:12
Bijlagen: image001.png

Memo Tulip - Road Access N305.pdf

Dag 
 
Ik heb een paar opmerkingen.
Je geeft aan dat in strijd wordt gehandeld met provinciaal beleid. Van wie is dat beleid? Ik schat in
van GS…
Gedeputeerden zijn, zonder bestuurlijk mandaat/volmacht, niet bevoegd om toezeggingen te
doen. Het is uiteindelijk aan GS om daarover een besluit te nemen. Deels staat het er… (helemaal
achteraan). Wees daar duidelijk over.
Zie bijgevoegde document.
 
Waarom wordt dit memo verzonden? Waarom geen brief?
 
Gr

 
 
 
 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 09:37
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Memo regarding N305
 
Goedemorgen,
 
Ik heb geen aanvullingen.
 
Groet,

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: maandag 30 november 2020 17:09
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: Memo regarding N305
 
Beste 
 
Bijgevoegde memo willen we versturen naar Tulip. Hebben jullie nog op/aanmerkingen op de
memo? Jan de Reus en Jan Nico zijn akkoord.
 
Met vriendelijke groet/with kind regards,
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Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland
T:   0320 
M: 06 
E:   @flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
 

 









jullie het eDocs-bestand kunnen bewerken…
 
Gr.,
 

Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
T    0320 – / 06 – 
E    @flevoland.nl
W   www.flevoland.nl
 



Van:
Aan:
Onderwerp: Re: LOI
Datum: zaterdag 3 oktober 2020 11:53:04
Bijlagen: URGENT Zeewolde Municipality-Polder Networks-addendum LOI Tulip vEXE 09.07.20 - signed.pdf

URGENT Zeewolde Municipality-Polder Networks-LOI Tulip vEXE 09.07.20 - signed.pdf

Hoi 

Hier de gevraagde documenten.

fijn weekend.

groet 

Gemeente Zeewolde

telefoon: 036 
mobiel: 06 
e-mail: @zeewolde.nl
website: www.zeewoldezakelijk.nl     Bekijk hier onze promo
twitter: @Zeewoldez
werkdagen: ma-di-wo-do-vrij

Bedrijfsruimte of bedrijfspand | Zeewolde Zakelijk
Logo · Zeewolde Zakelijk · ZZ-Magazine · Acquisitieteam · Loket-voor-ondernemers · GEZ-Website-ZZ-
iconen-Trekkersveld · GEZ-Website-ZZ-iconen-Horsterparc · GEZ ...
Meer informatie...

post
bezoek
telefoon
e-mail
website
twitter

Postbus 1, 3890 AA Zeewolde
Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde
036-5229522
info@zeewolde.nl
www.zeewolde.nl
@gemzeewolde

Op do 1 okt. 2020 om 13:47 schreef @flevoland.nl>:

Hoi 

 

Wij zouden graag nog de getekende LOI + addendum ontvangen. Dit irt de Anterieure Overeenkomst maar ook voor een goede
borging van de risico’s voor de provincie. Is het mogelijk dat jij die met mij deelt? Ik zal deze bij ons intern alleen delen met onze
jurist.

 

Hoor graag even.

 

Groet

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Van: @arcadis.com>
Verzonden: woensdag 30 september 2020 17:56
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Kosten infra/N305 aanpassingen Tulip

Hoi  
 
De investeringsraming voor de diverse infra-aanpassingen aan de N305 zijn gereed, maar nog niet vrijgegeven door 
onze klant. Ik zal morgen met  bespreken of en op welke wijze wij jullie van dienst kunnen zijn. 
 
Met vriendelijke groet / with kind regards, 
 

@arcadis.com 
Arcadis Nederland B.V. | Mercatorplein 1 | 5223 LL 's-Hertogenbosch | The Netherlands 
P.O. Box 1018 | 5200 BA 's-Hertogenbosch | The Netherlands 
T +31 88  | M +31 6  | F +31  
www.arcadis.com 
 

 
 
Be green, leave it on the screen. 

 

     
 

From: @flevoland.nl>  
Sent: woensdag 30 september 2020 17:26 
To: @arcadis.com> 
Subject: Kosten infra/N305 aanpassingen Tulip 
 
Dag  
 
Ik was even benieuwd wat de status is rondom de inschatting van de kosten voor de infra-aanpassingen aan de 
N305 ihkv Tulip. Hoop dat je in staat bent mij daar morgen informatie over te sturen, vrijdag moet ik het aanleveren 
aan RHO. 
 
Alvast bedankt. 
 
Groet 

 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 

This email and any files transmitted with it are the property of Arcadis and its affiliates. All rights, including without limitation copyright, are reserved. 
This email contains information that may be confidential and may also be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are 
not an intended recipient, please note that any form of distribution, copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited 
and may be unlawful. If you have received this communication in error, please return it to the sender and then delete the email and destroy any 
copies of it. While reasonable precautions have been taken to ensure that no software or viruses are present in our emails, we cannot guarantee 
that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or changed. Any opinions or other information in this email that do not 
relate to the official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it.  
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Van:
Verzonden: zondag 7 juni 2020 17:38
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Informeren collegeleden over Project Tulip

Hoi , 
 
Dank voor jullie heldere mail. Heel goed dat jullie aan de bel trekken. 
Ik heb Jan-Nico hier vrijdag over gesproken. Hij gaf aan dat hij: 

1. De gedeputeerden in GS-vergaderingen voldoende informeert; 
2. Graag binnenkort over de datastrategie met Jop, Jan en ons om tafel gaat zitten. 

 
Het is uiteraard zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid om GS goed te informeren en wij blijven hem er telkens op 
wijzen. Het is aan hem om vervolgens te handelen. 
Als andere teams meer betrokken moeten worden en meer doordrongen moeten worden van de importantie van 
dit project dan moet je bij mij aan de bel trekken. Ik kaart het vervolgens aan in het MT en in deze zal ik  
vragen om het in het managementberaad aan te kaarten.  
 
Groet en tot morgen, 
 

  
 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 14:54 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: Informeren collegeleden over Project Tulip 
 
Beste  
 

 
. 

 
Even concreet, vanuit de Coördinatieregeling volgen straks allemaal acties/verzoeken die mogelijk ook richting 
gedeputeerden/GS gaan indien er besluiten nodig zijn. Daar is goede samenwerking binnen GS voor nodig en 
daarom achten wij het cruciaal dat Jan Nico zijn collega gedeputeerden z.s.m. goed meeneemt en informeert over 
het proces en de inhoud van het project. We verwachten ook dat wethouders uit Zeewolde onze gedeputeerden 
gaan benaderen over specifieke onderdelen van het Tulip dossier.  

 
  

 
Wij zouden jou willen vragen om dit in het PO komende maandag bij Jan Nico onder de aandacht te brengen  

. We denken dat het voor een goede voortgang van het project (op ambtelijk niveau krijgen 
we nu eindelijk een beetje de neuzen dezelfde kant op en begint het steeds beter te lopen) ook nodig is, omdat 
we capaciteit van andere teams nodig hebben en dat is een stuk eenvoudiger te regelen als GS de juiste prioriteit 
aan dit project geeft. . Mocht je hier voor het PO nog even 
afstemming over willen hebben, dan horen wij dat graag. 
 
Mede namens  
 
Met vriendelijke groet, 
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Afdeling Strategie & Beleid 
Provincie Flevoland 
T:   0320  
M: 06  
E:   @flevoland.nl 
W: www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: maandag 13 juli 2020 14:49
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: heb wat uitgezocht mbt positie Rijk

Hoi  
Ik heb vanochtend ook nog overlegd met  
Ik zal nog wat aanvullen met wel/niet kunnen toepassen van het Rijk van een proactieve aanwijzing en 
Rijksinpassingsplan en welke addertjes daar achteruit kunnen komen. Danwel wat we kunnen gebruiken om het 
Rijk te commiteren.  
Het Rijk kan ook nog wetgeving aanpassen, maar zal daar waarschijnlijk niet op tijd mee klaar kunnen zijn. Maar 
mogelijk dat wij juist ook aanpassing van wetgeving willen, om bijv. de een datacenter te kunnen verplichten om 
op een warmtenet aan te sluiten als die mogelijkheid er is. … (zie ook andere stuk over waar wat 
‘geregeld’/afgesproken zou moeten worden). Kunnen we met het Rijk deze casus gebruiken om te kijken welk 
beleid en regelgeving nodig is? (voor zover dat al niet in gang is gezet) 
 
Het lijkt me wel dat er nog wat gesprekken nodig zijn, zowel bestuurlijk met Almere en Rijk.  
Maar ook ambtelijk met de vergunningverleners bij waterschap en OFGV: verkennen wat zij al wel kunnen 
opnemen in een vergunning en wat niet. Het is wellicht handig om dat eerst als overheden onderling te verkennen. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 13 juli 2020 10:45 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: heb wat uitgezocht mbt positie Rijk 
 
Hoi  
 
Dank voor deze actie, Jan Nico was hier idd wel benieuwd naar. Ik heb mijn opmerkingen/vragen er alvast even 
bijgezet (niet in edocs). Mijn voorstel zou zijn om het document, na aanpassingen, met Jan Nico te delen, dan 
weet ook bestuurlijk gezien waar de mogelijkheden liggen. 
 
Ik vraag me alleen wel af in hoeverre de nationale datacenter strategie door iedereen als vastgesteld beleid wordt 
beschouwd. Wat betekent dat dan voor Tulip? Dat wordt mij nog niet helemaal duidelijk. 
 
Groet 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 19:35 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: heb wat uitgezocht mbt positie Rijk 
 
Goede avond, 
 
Ik heb maar alvast wat uitgezocht m.b.t. positie Rijk. 
Zie bijgaand.  
 
Met vriendelijke groeten, 
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Van:
Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 09:28
Aan:
Onderwerp: RE: gesprek gehad beleidsmedewerker Hollands Kroon mbt Microsoft 

Wieringermeer

Hallo , 
Je eerste indruk deel ik, daarbij ook veel solistisch geacteerd. 
Qua communicatie en integrale afstemming is volgens mij goede winst te halen. 
Hierbij zullen alle partijen niet alleen goede afspraken moeten maken maar deze ook vasthouden. 
Daarbij de 3 sporen aanhouden is zinvol en misschien zelfs ook de optie om voor ieder spoor een eigen 
woordvoerder aan te houden? 
Kom je ook niet in de verleiding om alles via één persoon te laten lopen en mogelijk toch zaken te combineren? 
 
Daarbij is in Hollands Kroon ook te weinig strategisch gedacht en geacteerd, te weinig onderzoek en afstemming 
gezocht waardoor op thema’s toch andere beelden zijn ontstaan, vooral naar buiten toe. 
 
En ja, de motie voor ervaringen halen in de Wieringermeer heeft zo vervolg gekregen. 
We kunnen nog bij de provincie NH checken maar mogelijk wordt het beeld van onvoldoende kennis/betrokkenheid 
bevestigt. 
 
Alvast maar bestuurlijk delen? 
 
Goed weekend, 
 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 17:25 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: gesprek gehad beleidsmedewerker Hollands Kroon mbt Microsoft Wieringermeer 
 
Dag  
 
Dank hiervoor. Wat vooral naar voren lijkt te komen is de slechte (afstemming in) communicatie, waardoor 
verhalen een eigen leven zijn gaan leiden. Klopt dat met jouw beeld?  
 
Indien dat klopt, wordt het wellicht wel tijd dat we een gezamenlijke communicatiestrategie gaan opstellen op de 
3 sporen die jij in je verslag noemt, inclusief factsheets, zodat iedereen straks hetzelfde communiceert naar de 
verschillende stakeholders. 
 
In hoeverre geeft dit al invulling aan de motie die laatst in PS is aangenomen dat we contact moeten zoeken met 
Wieringermeer om learnings op te halen?  
 
Groet 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 17:03 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@zeewolde.nl>; @zeewolde.nl> 
Onderwerp: gesprek gehad beleidsmedewerker Hollands Kroon mbt Microsoft Wieringermeer 
 
Dames en heren, 
Vanmorgen een uitgebreid gesprek gehad met een beleidsmedewerker van de gemeente Hollands Kroon die actueel 
te maken heeft met de datacenter-ontwikkeling in de Wieringermeer en wel in Agriport. Hierin zijn diverse 
aspecten langskomen die herkenbaar zijn voor de situatie in Zeewolde. 
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We hebben gesproken over: 
- Hoe en wat over de restwarmte in Wieringermeer Microsoft 
- Welke samenwerking gemeente/provincie 
- Hoe verliep de algehele communicatie 
- Aandachtspunten in de verschillende trajecten qua externe communicatie 
- Welke bestuurlijke successen en effecten 
- Wel of geen vestigingsbeleid of gebiedsvisie gerelateerd aan datacenter(s) 

In de bijlage een aantal uitwerkingen. 
Deze zijn volgens mij ambtelijk maar ook bestuurlijk interessant. 
Zal ik hem ter info ook bestuurlijk delen met  ? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
M 06-  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl  

 
 



Overleg met beleidsmedewerker Hollands Kroon 
 
Thema : komst en actuele situatie datacenter Microsoft Middenmeer/Wieringermeer 

  welke leerpunten of specifieke bijzonderheden hieruit te halen 
Datum : 23 juli 2020,  
 
Toelichting : 
Door mij  

  

. 
 
Er zijn diverse raakvlakken van de situatie in Hollands Kroon (HK) die te vergelijken zijn of een 
bijdrage kunnen leveren in de situatie van Zeewolde, ik zal per thema hieronder een toelichting 
geven. 
 
Beleidsaspecten komst datacentra 
Binnen HK en de provincie NH ontbrak het aan beleid of een visie voor de komst van een 
datacenter. Zover bekend binnen HK heeft alleen de gemeente Amsterdam een beleid/visie voor de 
komst van datacenters. Hier is geen beroep op gedaan als leidraad voor HK en/of de provincie NH. 
Tot op heden ontbreekt het bij beiden nog aan een beleid/visie. 
 
Restwarmte 
Bij de komst van het datacenter van Microsoft is ook het mogelijke gebruik van restwarmte 
aangegeven. Echter is deze restwarmte uiteindelijk niet gebruikt.  
De grootste reden hierachter is dat in de directe omgeving van de locatie van het datacenter er ook 
een geothermie-put is die een overcapaciteit heeft aan restwarmte die al is door-gekoppeld naar 
het naastgelegen kassengebied. Hierdoor was er geen behoefte om de restwarmte vanuit het 
datacenter te koppelen of te gebruiken. Daarbij was ook de afstand naar mogelijke 
woonomgevingen niet in beeld. Bij een aanvullend onderzoek zou dit mogelijk wel in beeld kunnen 
komen. HK heeft ook geen actief contact gezocht met andere naburige gemeenten om de 
mogelijkheid tot gebruik van restwarmte te onderzoeken. 
 
Een mogelijke verkenning om de restwarmte in te zetten binnen de kaders van de TVW door 
gemeenten wordt nu overwogen. Dit mede vanwege de komst van meerdere datacenters op deze 
locatie cq de Wieringermeer. 
 
Gemeente Hollands Kroon 
De betrokken bestuurder in HK is degene die zowel de komst van het datacenter als de huidige 
situatie behartigd. Na de perspublicaties zijn er vele vragen gekomen vanuit de gemeenteraad naast 
de vragen vanuit PS van NH. Alle vragen zijn door HK beantwoord en afgehandeld. 
Dit heeft wel wat ‘kleerscheuren opgeleverd’ maar geen politiek bestuurlijke consequenties. 
Vanuit HK was er het voornemen een gebiedsvisie te ontwikkelen waarbij de komst en vestiging van 
datacenters (globaal) opgenomen was. Hier werd ingezoomd op het gebruik van restwarmte. Echter 
heeft de gemeenteraad deze gebiedsvisie niet overgenomen. 
 
Op zich zijn er geen bestuurlijke fouten gemaakt maar is onvoldoende strategisch en 
samenwerkingsgericht geacteerd in dit dossier. Daarnaast ontbrak het aan kwalitatieve bestuurlijke 
en ambtelijke ondersteuning vanuit de provincie NH. 
Afspraken met diverse partijen zijn onvoldoende geborgd en niet vastgelegd. 
 
Achteraf gezien had er meer onderzoek uitgevoerd moeten worden over de mogelijkheden van 
gebruik restwarmte en dan ook in bredere zin dan alleen naar het kassengebied. 
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Provincie Noord-Holland 
De provincie NH heeft niet actief meegewerkt cq meegedacht in het proces van komst van het 
datacenter, welke effecten of mogelijkheden dit had en hoe hierover gecommuniceerd zou kunnen 
worden. In de periode van de komst en in het heden is er geen inhoudelijke expertise beschikbaar 
binnen de provinciale organisatie omtrent datacenters. Na de komst van het datacenters heeft NH 
ook geen vestigingsbeleid of vestigings-visie geformuleerd omtrent datacenters. 
 
De recente publicaties in kranten en dergelijke hebben vele vragen opgeleverd mede van de PS van 
NH. Deze vragen zijn door de provincie doorgestuurd naar HK voor beantwoording omdat er geen 
inhoudelijke ambtelijke kennis aanwezig is binnen de provinciale organisatie. 
 
Communicatie 
Vanaf het begin is gecombineerd gecommuniceerd over de komst van het datacenter én over het 
beoogde gebruik van restwarmte in het kassengebied. Door het negatieve beeld over het 
uiteindelijk niet gebruiken van de restwarmte wordt momenteel ook negatief gekeken naar het 
datacenter. 
 
Tijdens de bouw van het datacenter is ook gestart met de bouw van het windpark Wieringermeer. 
Waar in het begin het windpark werd gekoppeld aan de elektriciteitsopbrengst voor ± 270.000 
huishoudens werd dit daarna gekoppeld als energievoorziening voor het datacenter. 
Net-technisch is dit niet het geval echter in de algemeenheid wordt dit zo uitgelegd. 
Bij de vestiging van het datacenter heeft Microsoft ongeveer 80% van de opbrengst van de 
windmolen-opbrengst ingekocht als duurzame energie (certificaten) dus versterkte dit het negatieve 
beeld over het windpark in de koppeling van de bouw van de windmolens. 
 
De gecombineerde communicatie in HK werkte averechts zowel naar inwoners als in het algemeen 
naar buiten toe. Geadviseerd wordt in je communicatie over thema’s de onderwerpen strikt 
gescheiden te houden om te voorkomen dat er een samengestelde gedachte ontstaat, dit voor zover 
mogelijk natuurlijk: 

- Communiceer apart over de komst van het datacenter 
- Communiceer apart over het mogelijke gebruik van restwarmte en in welke hoedanigheid 
- Communiceer apart over projecten van energiewinning (windpark Zeewolde) en de 

teruglevering naar het elektranetwerk 
 
Door verschillende partijen zijn afspraken gemaakt over communiceren naar buiten toe maar zijn 
deze afspraken niet nagekomen: 

- Vattenfall zou uitleg geven over de elektra-opwek en de ontkoppeling van de windmolens in 
relatie tot  het elektragebruik van het datacenter, deze afspraak is niet nagekomen en 
alleen HK heeft hierin gecommuniceerd 

- Diverse partijen (prov/gemeente/Fattenfall) hielden eigen cijfers aan waar grote 
verschillen tussen waren, er is niet toegewerkt naar een eenduidige communicatie en 
cijfermatige uniformiteit, dit verzwakte de positie van alle partijen 

- Vanuit de gemeente HK zijn inwoners beloften voorgehouden die niet zijn waargemaakt, het 
enthousiasme was groot maar het solo-optreden als gemeente ook een tekortkoming 

- Er is onvoldoende gecommuniceerd dat het elektragebruik van een datacenter niet naar de 
regio wordt doorgerekend maar als zijnde het landelijke (industrie)energiegebruik 

 
Fonds vanuit datacenter 
Jaarlijks wordt er vanuit de beheerder van het datacenter een bedrag gestort in een fonds waarop 
lokale verenigingen en instanties een beroep kunnen doen voor een financiële bijdrage. 
 
Advies framing datacenter als imago van je gemeente 
Als voorbeeld wordt de gemeente Eindhoven genoemd in combinatie met ASML de chipfabriek. 
Eindhoven stimuleert de digitale ontwikkelingen, ASML stimuleert bouw woningen, Eindhoven 
onderdeel van Europa’s top tech hub, etc. 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: definitief finaal concept exploitatieplan Trekkersveld IV inclusief taxatie
Datum: vrijdag 18 december 2020 15:29:12
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg

Hoi 
 
Op die manier. Tsja, door voornoemde ontwikkelingen wordt het wel nijpender ja. Er is natuurlijk
ook altijd sprake van autonome groei.
Benieuwd hoe  hier tegenaan kijkt.
 
Gr.,
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 17 december 2020 14:25
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
Onderwerp: RE: definitief finaal concept exploitatieplan Trekkersveld IV inclusief taxatie
 
Hoi 
 
Wat jij nu aangeeft klopt niet helemaal. We hebben gezegd dat het niet uitmaakt wat de
aanpassingen kosten aan de N302/305, we vragen Tulip sowieso om voor  mln in de kosten bij
te dragen. Daarin kunnen we in de AO opnemen dat indien de compenserende kosten lager
uitvallen we de daadwerkelijke kosten in rekening zullen brengen. We kunnen echter nooit meer
dan €  mln in rekening brengen en het zou zelfs kunnen dat Tulip sowieso akkoord gaat met
€  mln no matter what. Maar dat maximale bedrag van €  mln is afgestemd met Jan de Reus
en 
 
Waar het in het exploitatieplan om gaat is welke kosten je toe mag rekenen aan het
exploitatiegebied, niet hoe je de kosten borgt. Jouw punten gaan veel meer over het borgen van
de kosten, daar is de AO voor. Dus vandaar mijn vraag over de 27%, die 27% klopt volgens mij
niet, dat moet 100% zijn als je het mij vraagt. Zie verder ook mijn opmerkingen in rood
hieronder.
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 16 december 2020 19:48
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: definitief finaal concept exploitatieplan Trekkersveld IV inclusief taxatie
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@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: definitief finaal concept exploitatieplan Trekkersveld IV inclusief taxatie
 

 
OV hoort in de Anterieure Overeenkomst thuis niet in het Exploitatieplan. Ook hoe de kosten
straks verrekend worden komt in de anterieure overeenkomst te staan. Dus (als ik het goed
begrijp) is het exploitatieplan alleen maar om de kosten en toerekensystematiek met elkaar vast
te stellen, de kostenverdeling wordt in de AO geregeld.
 
M.b.t. de 27% die men toerekend aan het datacenter, ik vraag me af of dat klopt. Waar het om
gaat zijn niet de absolute getallen, maar de toename in verkeersbewegingen. Uitgangspunt moet
volgens mij zijn dat zonder deze toename we geen aanpassingen hoeven te doen. Dat betekent
dat we de aanpassingen moeten doen simpelweg omdat er door Trekkersveld IV 6.710
verkeersbewegingen per etmaal worden toegevoegd en deze zijn voor 100% (en niet 27%, toch?)
verantwoordelijk voor de compenserende maatregelen die er genomen moeten worden? Mee
eens, of zie ik iets over het hoofd?
 
Ik ga het morgen nog eens goed lezen, maar ben wel benieuwd hoe jullie tegen bovenstaande
aankijken.
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 16 december 2020 17:31
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: definitief finaal concept exploitatieplan Trekkersveld IV inclusief taxatie
 

 
Nog aanvullend op onderstaande e-mail, heb ik in het exploitatieplan niets gelezen over openbaar
vervoer.
Daar hebben de gedeputeerden ook een duidelijk standpunt over ingenomen, zoals je zelf
geformuleerd hebt:

Openbaar vervoer is ook nog ter sprake gekomen, waarbij op verzoek van de
initiatiefnemer de wens is neergelegd voor een busverbinding met Almere Centrum. Daar is
nog niet eerder over gesproken. Dit kan consequenties hebben voor de inrichting van het
kruispunt en ingrepen in de verkeersregeling en bepaalt ook bij wie de rekening gelegd
moet worden. Beide gedeputeerden nemen als standpunt in dat additionele kosten als
gevolg van OV-oplossingen (bijv. een bushalte en een voetgangersoversteek bij de N305) bij
de initiatiefnemer dan wel de gemeente moeten komen te liggen, de provincie gaat dat
niet betalen.

 
Weet niet of het thuishoort in het exploitatieplan, maar ik wilde het je niet onthouden.
 
Gr.,
 



Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
T    0320 – / 06 – 
E    @flevoland.nl
W   www.flevoland.nl
 

 

Van:  
Verzonden: woensdag 16 december 2020 13:59
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: definitief finaal concept exploitatieplan Trekkersveld IV inclusief taxatie
 

 
In het document van Rho ‘Ontwerpexploitatieplan Trekkersveld IV Zeewolde’ staat op blz. 9, bij
paragraaf 2.4.2 e.e.a. over de toerekening van de kosten, waarbij de conclusie is dat deze uitkomt
op 27%. Hierover is een afspraak gemaakt, namelijk om €  mln (raming goedkoopste oplossing)
door te belasten aan Tulip (hoe dat uiteindelijk geformuleerd is, weet jij het beste, daarover
hebben  nog met elkaar gesproken). Kortom: staat het nu goed in het
exploitatieplan of moet dit toch aangepast worden?
 
Overigens lees ik in het exploitatieplan niets terug over afspraken m.b.t. beheergrenzen en
eigendom (en beheer & onderhoud) van bijvoorbeeld de verkeersregelinstallatie die op de nieuwe
aansluiting richting het datacenter komt alsmede die van de openbare verlichting. Weet niet of het
exploitatieplan daarvoor de plek is, maar m.i. moet dat wel vastgelegd worden.
 
In het document van Gloudemans ‘Deskundigenadvies inbrengwaarde’ staat onderstaand op blz. 15:
 

 
Hierin lees ik niet de aparte, nieuwe ontsluiting van het datacenter op de N305 Gooiseweg. Is dat
erg?
 
Gr.,
 

 
 
 





 
Ik ga ervan uit dat –na de nodige overleggen over de concepten– er geen structurele
opmerkingen meer zijn. Mocht dat toch het geval zijn hoor ik dat graag z.s.m.
 
Komende dinsdag kunnen nog kleine tekstuele zaken worden aangepast en het document zal
aanstaande woensdag in combinatie met het ontwerpbestemmingsplan richting College worden
gestuurd.
 
Met vriendelijke groet,

T: 010 /06
E: @rho.nl
W: www.rho.nl
 
Weena 505 3013 AL Rotterdam (Delftse Poort)
Verdieping 35 en 36 - Hoofdingang - Verd. 36
Postbus 150 3000 AD ROTTERDAM
.

.

       
* aanmelden voor onze nieuwsbrief? - klik dan hier

 



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Concept mail m.b.t. Memo Tulip in relatie tot Rijksbeleid
Datum: woensdag 15 juli 2020 09:05:42

Ok dan zend ik de mail naar iedereen van de groep + , wel zo makkelijk
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 08:55
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Concept mail m.b.t. Memo Tulip in relatie tot Rijksbeleid
 
Goedemorgen 
 
Zou je die ook aan  willen sturen, hij heeft vanuit GE veel ervaring met RVB. Ik zal
hem telefonisch even bijpraten zodra je de mail gestuurd hebt.
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 19:36
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>
Onderwerp: Concept mail m.b.t. Memo Tulip in relatie tot Rijksbeleid
 
Goede avond,
 
Meerdere mensen hebben interesse in het stuk, maar voordat ik het naar de hele groep stuur.
Is dit de groep?
 

 
Zo ja, dan maar als volgt uitzetten?
“
N.a.v. de bespreking over Tulip dinsdagmiddag 14 juli 2020.
 
Bijgaand een concept-memo. Deze is opgesteld n.a.v. de vraag wat het Rijk kan doen om in te
grijpen bij de komst van Tulip.
Het is dus niet zozeer gericht op het provinciale beleid of wat we allemaal zelf moeten doen.
 
Graag aangeven of je aanvullingen, verbeteringen of suggesties hebt. Graag per ommegaande. Het
is de bedoeling om het memo volgende week met Jan Nico en Jan te bespreken.
“
 
 
Met vriendelijke groeten,

 

artikel 10.2.e
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Concept mail m.b.t. Memo Tulip in relatie tot Rijksbeleid - juiste bijlage
Datum: dinsdag 14 juli 2020 19:38:23
Bijlagen: DOCUVITP-# -v1-Rijksbeleid_datacenters.docx

Nu met juiste bijlage Aan het nog wat toegevoegd over inpassing in NOVI
 
Met vriendelijke groeten

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 19:36
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>
Onderwerp: Concept mail m.b.t. Memo Tulip in relatie tot Rijksbeleid
 
Goede avond,
 
Meerdere mensen hebben interesse in het stuk, maar voordat ik het naar de hele groep stuur.
Is dit de groep?
 

 
Zo ja, dan maar als volgt uitzetten?
“
N.a.v. de bespreking over Tulip dinsdagmiddag 14 juli 2020.
 
Bijgaand een concept-memo. Deze is opgesteld n.a.v. de vraag wat het Rijk kan doen om in te
grijpen bij de komst van Tulip.
Het is dus niet zozeer gericht op het provinciale beleid of wat we allemaal zelf moeten doen.
 
Graag aangeven of je aanvullingen, verbeteringen of suggesties hebt. Graag per ommegaande. Het
is de bedoeling om het memo volgende week met Jan Nico en Jan te bespreken.
“
 
 
Met vriendelijke groeten,

 

artikel 10.2.e
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.
 
Ik probeer dit eind van de middag nog even met  af te stemmen hoe we deze brief
kunnen aanpassen.
 
Met vriendelijke groet/with kind regards,
 

 
Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland
T:   0320 
M: 06 
E:   @flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
 

 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Bijgesteld memo
Datum: woensdag 15 juli 2020 17:53:14

Zit net nog de reactie van  te lezen. Had die nog niet meegenomen.
Wordt nog vervolgd.
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 17:52
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Bijgesteld memo
 
Dag 
 
Dank, ziet er goed uit en adresseert alle punten volgens mij. Wat mij betreft kan deze wel
doorgezet worden.
 
M.b.t. de gele highlights:
- Zeewolde is volgens mij juist zo’n gunstige locatie vanwege de duurzame energie productie.
Dus ik denk dat die opmerking klopt.
- Ik heb nog geen concrete signalen gehoord dat het rijk vindt dat hyperscales teveel energie zou
slurpen. Dat is meer een algemene opvatting volgens mij en als ik  moet geloven dat is
energievoorziening ook niet het probleem. De balans pakt zelfs behoorlijk goed uit als we de
restwarmte optimaal kunnen gebruiken, dus daar zit wel weer het haakje naar restwarmte.
 
Groet

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 17:22
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: Bijgesteld memo
 
Goede middag,
 
Met de nodige andere vragen en vooral hik-ups van citrix, dan toch het bijgesteld memo. Meeste
vragen zijn wel beantwoord. nog 2 zaken in geel.
 
Er komen ook wel punten naar voren om nader te verkennen:

Helderheid over energie-technische mogelijkheden
Grond
Fondsvorming om zon op dak en/of warmtenet te stimuleren, voor gemeente evt. ook
‘bovenplanse kosten verhalen’

 
Vraag is of dit memo zo doorgezet kan worden.
 
Met vriendelijke groeten,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Afstemmingsoverleg project Tulip: Agenda 16 juni
Datum: donderdag 18 juni 2020 14:00:50

Hoi ,
 
Ik heb mijn urenbelastingsinschatting (4u/week) al doorgegeven. Vooralsnog niet heel groot, maar
vind het lastig in te schatten. Het zijn alle kleine beetjes bij elkaar die leiden tot knelpunten in de
urenplanning.
Wat wel goed is om te constateren, is dat bij het Ingenieursbureau van INFRA (wat onder
verantwoordelijkheid valt van ) dit jaar een verkenning gepland stond naar
verbetering van de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt N305 Gooiseweg / N302
Ganzenweg. A.g.v. de ontwikkelingen bij Trekkersveld IV – Tulip is deze verkenning ‘on hold’
gezet, omdat nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de uitgangspunten van deze verkenning.
Zolang niet duidelijk is hoe de ontsluiting van Trekkersveld IV – Tulip eruit komt te zien, en wat dit
voor gevolgen heeft voor het kruispunt N305 Gooiseweg / Futenweg en N305 Gooiseweg / N302
Ganzenweg, kan m.i. de verkenning naar de afwikkeling op het kruispunt N305 Gooiseweg / N302
Ganzenweg niet opgestart worden.
 
Gr.,
 

 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 08:48
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: RE: Afstemmingsoverleg project Tulip: Agenda 16 juni
 
Beste allen,
 
Dank voor het fijne overleg gisteren. Bijgaand treffen jullie de excel-file met de actiepunten
(tabblad 4). Graag even goed bekijken om te kijken of er acties voor jullie op staan. Mocht je nog
aanvullingen hebben op het mijlpalenoverzicht, dan hoor ik dat graag.
 
Daarnaast wil ik nog even bevestigen wat we hebben besproken over agenda-onderwerp 2 m.b.t.
afspraken rondom emails en uitzetten van verzoeken:

1. De GRS-mailtjes die jullie steeds ontvangen: dit komt omdat jullie (de meesten van jullie
iig) toegang hebben tot de vertrouwelijke Tulip folder waarin we documenten opslaan. Als
daar nieuwe documenten worden opgeslagen krijg je daar een notificatie van. Je hoeft niets
met deze mails te doen. In de mail wordt steeds het onderwerp genoemd van het
betreffende document. Mocht je daarin geinteresseerd zijn dan mag je die uiteraard
doorlezen. Maar GRS mails zijn geen opdracht/verzoek mailtjes. Je kunt ze dus gewoon
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negeren.
2. Als er een vraag of verzoek is aan iemand van jullie, dan krijg je daarvoor een aparte email.

Verzoek is wel om de volgende afspraken na te komen
a. Waar mogelijk, stuur de mail alleen naar de personen die iets moeten doen (dus niet

naar de hele groep als dat niet nodig is)
b. Wees zo concreet en duidelijk mogelijk in de email over wat je van wie vraagt

 
We willen de belasting van een ieder zo beperkt mogelijk houden.
 
M.b.t. capaciteit die dit project van jullie vraagt:  en ik sluiten volgende woensdag aan het
MT van S&B om dit project nader toe te lichten. Daarin zullen we ook de capaciteitsvraag
behandelen en met het MT overleggen hoe we dit gaan communiceren. Ik zou jullie dan ook
nadrukkelijk willen vragen om bij mij aan te geven als die capaciteitsvraag leeft bij jullie
leidinggevende. We willen hier nl wel gewoon goede afspraken over maken.
 
En verder, als er iets speelt (bijv. met Arcadis, Zeewolde of omgevingsdienst) of je bent ergens
niet tevreden over, laat het  en mij weten.
 
Hartelijke groet

 

Van:  
Verzonden: maandag 15 juni 2020 17:35
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: Afstemmingsoverleg project Tulip: Agenda 16 juni
 
Beste allen,
 
Hieronder treffen jullie de agenda aan voor ons afstemmingsoverleg voor het project Tulip van
morgen 16 juni:
 

1. Introductie nieuwe leden (indien nodig) 
2. Algemene afspraken rondom emails, uitzetten verzoeken, etc 
3. Algemene stavaza project Tulip, wat is er in de afgelopen 2 weken gebeurd 
4. Stavaza Anterieure overeenkomst 
5. Lopende taken/activiteiten van provincie Flevoland in dit project – excel file, zie

bijgevoegd 
6. Nieuwe afspraken
7. W.v.t.t.k. en afsluiting

 
Mochten er nog andere onderwerpen zijn die jullie willen bespreken, dan hoor ik dat graag. Tot
morgen.
 
Groet





Mochten er n.a.v. deze mail nog vragen zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 13:25
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Afstemmingsoverleg project Tulip
 
Beste allen,
 
Hieronder treffen jullie de agenda aan voor ons eerste afstemmingsoverleg voor het project Tulip
van vanmiddag.
 

1. Introductie + korte kennismaking (indien nodig) 
2. Toelichting project Tulip 
3. Doel afstemmingsoverleg 
4. Samenstelling kernteam: volledig of aanvulling nodig? 
5. Wie moeten er buiten het kernteam geïnformeerd/aangehaakt worden en hoe doen we dat?

6. Kostenverdeling Zeewolde – Flevoland voor Anterieure overeenkomst 
7. Overzicht taken/activiteiten van provincie Flevoland in dit project 
8. Vervolgafspraken:

a. Frequentie afstemmingsoverleg: voorstel 2-wekelijks op dinsdagmiddag
b. Uitwerken overzicht met activiteiten/taken 

9. W.v.t.t.k. en afsluiting
 
Van een aantal mensen heb ik reeds vernomen dat ze een overlappende andere afspraak hebben
vanmiddag. Mocht je het laatste half uur toch aan kunnen sluiten, dan graag. De afspraken en
notulen worden sowieso nagestuurd.
 
Hartelijke groet

 
-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van:  
Verzonden: maandag 18 mei 2020 14:29
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Afstemmingsoverleg project Tulip
Tijd: dinsdag 2 juni 2020 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,



Wenen.
Locatie: Skype
 
Beste collega’s,
 
Zoals per email reeds aangekondigd, zouden wij (  en ik) graag regelmatig afstemming met
jullie hebben over het project Tulip waarin we de voortgang, aandachtspunten, issues, etc van
het project met elkaar kunnen delen en tot goede afstemming kunnen komen.
 
Dit eerste overleg is bedoeld om de huidige stavaza te bespreken en afspraken te maken over
hoe we met elkaar afstemming blijven zoeken in de komende periode.
 

 
 
Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland
T:   0320 
M: 06 
E:   @flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
 





 
Aangezien het volgende afstemmingsoverleg volgende week dinsdag 16 juni staat gepland, zou ik jullie willen verzoeken mij uiterlijk komende vrijdag 12 juni van input te voorzien, zodat we bij het volgende
overleg met een geüpdate excel kunnen werken. Alvast bedankt.
 
Mochten er n.a.v. deze mail nog vragen zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van: 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 13:25
Aan: s@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; @flevoland.nl>

CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Afstemmingsoverleg project Tulip
 
Beste allen,
 
Hieronder treffen jullie de agenda aan voor ons eerste afstemmingsoverleg voor het project Tulip van vanmiddag.
 

1. Introductie + korte kennismaking (indien nodig) 
2. Toelichting project Tulip 
3. Doel afstemmingsoverleg (
4. Samenstelling kernteam: volledig of aanvulling nodig? )
5. Wie moeten er buiten het kernteam geïnformeerd/aangehaakt worden en hoe doen we dat? 
6. Kostenverdeling Zeewolde – Flevoland voor Anterieure overeenkomst 
7. Overzicht taken/activiteiten van provincie Flevoland in dit project
8. Vervolgafspraken:

a. Frequentie afstemmingsoverleg: voorstel 2-wekelijks op dinsdagmiddag 
b. Uitwerken overzicht met activiteiten/taken

9. W.v.t.t.k. en afsluiting
 
Van een aantal mensen heb ik reeds vernomen dat ze een overlappende andere afspraak hebben vanmiddag. Mocht je het laatste half uur toch aan kunnen sluiten, dan graag. De afspraken en notulen worden
sowieso nagestuurd.
 
Hartelijke groet

 
-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 14:29
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Afstemmingsoverleg project Tulip
Tijd: dinsdag 2 juni 2020 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Skype
 
Beste collega’s,
 
Zoals per email reeds aangekondigd, zouden wij  en ik) graag regelmatig afstemming met jullie hebben over het project Tulip waarin we de voortgang, aandachtspunten, issues, etc van het project
met elkaar kunnen delen en tot goede afstemming kunnen komen.
 
Dit eerste overleg is bedoeld om de huidige stavaza te bespreken en afspraken te maken over hoe we met elkaar afstemming blijven zoeken in de komende periode.
 

 
Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland
T:   0320
M: 06
E:   @flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: 2223.5 Trekkersveld / windmolens
Datum: donderdag 8 oktober 2020 14:33:47
Bijlagen: image001.jpg

image002.jpg

De molens zijn meegenomen in het windplan Zeewolde. Dat is een project voor opschalen en
saneren van windmolens, waarbij de onderhavig windmolens worden gesaneerd. De bestaande
molens zijn al langer “niet positief bestemd” (ze komen niet in het bestemmingsplan voor en
vallen als zodanig onder overgangsrecht).  Voor de plaatsing van de nieuwe molens heeft het Rijk
een Rijksinpassingsplan vastgesteld dat inmiddels onherroepelijk is. Daarbij is een regeling
opgenomen dat als niet tijdig bestaande molens (waaronder de onderhavige windmolens)
worden gesaneerd, er nieuwe molens worden stilgezet.
Ik heb niet scherp wanneer deze molens moeten verdwijnen en of met de komst van het
datacenter de molens eerder gesaneerd moeten worden.
 
Met vriendelijke groeten,

 
 
 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 14:25
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
Onderwerp: RE: 2223.5 Trekkersveld / windmolens
 
Hoi 
 

 is onze collega die zich bezig houdt met windmolens(parken) en daarnaast 
met de verplaatsingen.
Als het goed is kunnen zij de betreffende informatie geven.
 
Groet,

 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 14:16
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: 2223.5 Trekkersveld / windmolens
 
Hoe pakken we onderstaande aan?
 

Van: @gloudemans.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 12:03
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: 2223.5 Trekkersveld / windmolens
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: datum intgeraal concept MER en aankondigingsbrief
Datum: dinsdag 21 juli 2020 12:40:24
Bijlagen: image001.jpg

Ter info,
 

 is hierover ook benaderd door  van Arcadis. Met daarbij de vraag of wij uit de voeten
kunnen met een reviewtijd van 2 weken.
 
Met vriendelijke groet,

 
A Strategie en beleid
T 06-
E @flevoland.nl
 
 
 

Van: @ofgv.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 11:19
Aan: @flevoland.nl>; 

@ofgv.nl>
Onderwerp: datum intgeraal concept MER en aankondigingsbrief
 

,
 
Ik heb met  gesproken op 27 augustus 2020 wordt integraal concept MER
toegestuurd.
De stukken komen in het Nederlands zitten nu nog in de vertalingsfase.
 

 gaat de vraag over de brief voor officiële aankondiging voor de MER binnen zijn
organisatie uitzetten.
 

Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag
 
12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
M. 06 
E. @ofgv.nl 
W. www.ofgv.nl
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Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor
de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk
overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op
https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer





 
Het Ravelijn 50, Lelystad | +31 320 343 100 | Horizonflevoland.com |
@Investinflevo
 
 
 
<Agenda meeting Tulip.pdf>



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Nieuwe werkvoorraad - 2717580: Verzoek - OFGV - Advies aanvraag omgevingsvergunning Polder

Networks BV realisatie datacampus Zeewolde (5555375)
Datum: vrijdag 11 december 2020 13:55:57
Bijlagen: DOCUVITP-2717580-Verzoek - OFGV - Advies aanvraag omgevingsvergunning Polder Networks BV realisatie

datacampus Zeewolde (5555375) _.DRF

Hoi 
Ik heb geen stukken mbt een ontheffingaanvraag bij de stukken gevonden. Zou aan de aanvrager gevraagd
kunnen worden of deze zijn aangeleverd en zo ja de benaming van de documenten? De stukken voor natuur
gaan allemaal over stikstof en de gebiedsvergunning. Verder staan in de zaakmap trouwens meerdere keren
dezelfde stukken?

Ik heb het MER bekeken. Hier staat weinig nieuws in daar niet is uitgewerkt hoe met beschermde soorten wordt
omgegaan. Daarnaast heb ik dezelfde opmerkingen als vorige keer. Tav het lozen van koelwater op de Hoge
Vaart willen we de berekeningen ontvangen, de berekeningen moeten rekening houden met een droge zomer.
Zorgpunt hier is bijv het optreden van vissterfte door hoge temperatuur en zuurstofloosheid water. Tav de
hoogspanningsverbinding geldt dat indien voor een bovengrondse kabel wordt gekozen een ontheffing
aangevraagd moet worden. Effecten op Natura 2000-gebied zullen niet optreden in geval van een ondergrondse
hoogspanningsleiding maar kunnen niet op voorhand geheel worden uitgesloten in geval voor een
bovengrondse hoogspanningsleiding wordt gekozen. Voor het ingraven van een hoogspanningsverbinding is
mogelijk een ontheffing nodig. Tav verlichting geldt dat deze niet tot negatieve effecten mag leiden op jagende
of migrerende (meer)vleermuizen die boven de Hoge Vaart vliegen.

Tav het gebruik van biofouling voor het schoonmaken van het waterinlaatsysteem zou het een goed idee zijn het
gebruik hiervan te monitoren en alternatieven te onderzoeken? Neem aan dat dit iets voor het Waterschap is.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
0320-
(vrijdag vrij)

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:53
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe werkvoorraad - 2717580: Verzoek - OFGV - Advies aanvraag omgevingsvergunning
Polder Networks BV realisatie datacampus Zeewolde (5555375)

Hoi ,

Willen jullie deze in behandeling nemen?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
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Afdeling Strategie en Beleid

T     0320-
E     @flevoland.nl
W    www.flevoland.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland.nl>
Verzonden: woensdag 9 december 2020 08:50
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>

Onderwerp: Nieuwe werkvoorraad - 2717580: Verzoek - OFGV - Advies aanvraag omgevingsvergunning
Polder Networks BV realisatie datacampus Zeewolde (5555375)

De zaakmap staat in zoekvraag "Werkvoorraad B21 NATUUR".
Deadline afhandeling: 03-02-2021
De behandelgroep is verantwoordelijk voor het afdoen van de zaakmap.
Bericht is automatisch verzonden. Op reply's wordt niet gereageerd.



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: update aanvraag ontheffing Tulip datacenter
Datum: dinsdag 20 april 2021 17:49:20

Dit is nr 2717580, is afgehandeld.

Van:  
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 09:54
Aan: @ofgv.nl>
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: update aanvraag ontheffing Tulip datacenter
Hoi 
Hierbij mijn opmerkingen in het door jou geliefde formulier:

Ontgrondingen

Type beoordeling

Natura 2000

Is vergunning/VVGB noodzakelijk

Volgens mij niet maar als het goed is heb je terugkoppeling
gekregen van  en/of  Anders verzoek hun te
benaderen.

Is er een mogelijk effect op Natura 2000-
gebieden?
Toetsing instandhoudingsdoelen
Beoordeling stikstof
Mitigatie
Is vergunning/VVGB noodzakelijk

Soorten
Is er een mogelijk effect op beschermde
soorten? ja
Is de ingreep getoetst aan de juiste soorten? ja
Oogt de kwaliteit van de toets voldoende? ja

Mitigatie

Er is een mitigatieplan maar dit is nog onvoldoende
uitgewerkt. Het geeft wel voldoende inzicht om
eventueel een ontwerpontheffing af te geven
waarin als voorschrift dan wordt opgenomen dat er
een in detail uitgewerkt mitigatieplan moet komen

Is ontheffing/VVGB noodzakelijk Ja ontheffing is aangevraagd

Houtopstanden
Is er sprake van houtkap? ja
Ligt activiteit binnen bebouwde kom voor
bomenkap? nee
Is de kap meldingsplichtig? ja
Is er een melding gedaan? Nog niet

Is compensatie binnen / buiten het project?
Er zal compensatie plaatsvinden maar nog niet
bekend waar

Ontheffing herplantplicht nodig?
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NNN

Binnen of buiten NNN?

Deels binnen wat betreft inname en lozen
koelwater. Tevens mogelijk tijdelijke verstoring
door aanleg leidingen in NNN-gebied.

Beoordeling binnen NNN  beoordeeld dit.

Van: @ofgv.nl> 
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 09:50
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: update aanvraag ontheffing Tulip datacenter
Hallo 
Kan je toch voor mij een advies formulier invullen voor advies aanlegfase Ontgrondingen
Datacenter Zeewolde.
Dan kan ik de aspecten afvinken:
Natura 2000
Stikstof
NNN
Soorten bescherming.
En kan je mij een update geven van de laatste stand van zaken.
Ik wil volgende week de brief eruit doen voor aanvullende gegevens voor de ontgrondingen.
Mocht je vragen hebben hoor ik dit graag,

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 11:28
Aan: @ofgv.nl>; @ofgv.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: update aanvraag ontheffing Tulip datacenter
Hoi allen,
Er blijkt tussen de stukken toch een opzet voor mitigatieplan te zitten. Ik moet dit nog beoordelen. Wat
ik van Arcadis (mondeling) begrijp is dat zij na het ontwerp maar voor de definitieve ontheffing willen
komen met een definitief gedetailleerd mitigatieplan.
Met vriendelijke groet,

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
0320-
(vrijdag vrij)

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de
geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De
proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op
https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Nieuwe werkvoorraad - 2717580: Verzoek - OFGV - Advies aanvraag omgevingsvergunning Polder

Networks BV realisatie datacampus Zeewolde (5555375)
Datum: woensdag 17 november 2021 12:30:09

Same, zelfde geldt voor ons. Wij doen hier niks mee er ligt al een aparte aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Provincie Flevoland
0320 - 

Volgens rooster afwezig op vrijdag

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland.nl>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 12:19
Aan: @flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwe werkvoorraad - 2717580: Verzoek - OFGV - Advies aanvraag omgevingsvergunning
Polder Networks BV realisatie datacampus Zeewolde (5555375)

Hoi , ik heb de ontheffing mbt het datacenter reeds ter kennisgeving naar  gestuurd. Dat is tegelijk
ons advies mbt omgevingsvergunning, we hebben geen opmerkingen wat betreft soorten want dit is geregeld in
de ontheffing. Voor wat betreft stikstof ligt dit mogelijk anders. Ik ga er van uit dat  dit afhandelt.

Met vriendelijke groet,

 Afdeling Strategie en Beleid Provincie Flevoland
0320-
(vrijdag vrij)

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland.nl>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 10:23
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe werkvoorraad - 2717580: Verzoek - OFGV - Advies aanvraag omgevingsvergunning
Polder Networks BV realisatie datacampus Zeewolde (5555375)

Hoi 

Wil je dit verzoek behandelen?

Groeten 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland.nl>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 10:14
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
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@flevoland.nl>; @flevoland.nl>
Onderwerp: Nieuwe werkvoorraad - 2717580: Verzoek - OFGV - Advies aanvraag omgevingsvergunning
Polder Networks BV realisatie datacampus Zeewolde (5555375)

De zaakmap staat in zoekvraag "Werkvoorraad B21 NATUUR".
Deadline afhandeling: 03-02-2021
De behandelgroep is verantwoordelijk voor het afdoen van de zaakmap.
Bericht is automatisch verzonden. Op reply's wordt niet gereageerd.
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Van:
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 13:02
Aan:
Onderwerp: RE: Stukken coördinatieregeling Tulip

Goede middag al weer. 
 
Ik heb een kleine aanpassing gedaan in de brief en het geleideformulier, vanwege juridisch puntje.  
Het gaat namelijk om het toepassen van de coördinatieregeling als bedoeld in art. 3.30 Wro.  (dus niet 3.31 Wro) 
De provincie wordt enkel verzocht om hieraan medewerking te verlenen vanwege het feit dat de gemeente de 
provincie alleen kan verzoeken om medewerking, wat volgt uit art. 3.31 Wro. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 09:57 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: Stukken coördinatieregeling Tulip 
Urgentie: Hoog 
 
Goedemorgen, 
 
Graag jullie reactie 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Afdeling Strategie & Beleid 
T: 06-  
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Van:
Aan:
Onderwerp: DOCUVITP-#2613682-v2-PS-mededeling_Ontwikkelingen_datacenters
Datum: woensdag 3 juni 2020 08:30:27
Bijlagen: DOCUVITP-#2613682-v2-PS-mededeling_Ontwikkelingen_datacenters.docx

Goedemorgen,
 
Hierbij de aangepaste versie van de PS-mededeling. De in het geel gemarkeerde stukken tekst zijn
bewerkt of toegevoegd.
Graag jullie mening hierover.
 
Hartelijke groet,
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Mededeling

I.

II.

Bladnummer
2
Registrati enummer
2613682

Datacenters in de MRA
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft zich de afgelopen decennia sterk geprofileerd als één 
van de grootste datacenter-metropoolregio’s. Deze sterke positie heeft de MRA mede te danken

Wat is een datacenter?
Een datacenter is een gebouw waar (grootschalige) dataopslag en dataverwerking plaatsvindt. Een 
datacenter levert voor bedrijven ruimte voor servers, connectiviteit (routers, switches en transmis-
sie apparatuur), koeling, beveiliging en desgewenst services. Datacenters zijn onderdeel van de zo-
genaamde ‘digitale infrastructuur’: de voorzieningen die nodig zijn voor het data- en internetge-
bruik wereldwijd.

consensus over een strategie die voortbouwt op het ecosysteem van datacenters dat in de MRA, 
rond internetknopen als AMS-IX en NL-ix, is ontstaan. Men ziet echter dat de Metropoolregio haar 
grenzen nadert op het gebied van energievoorziening. Volgens deze ruimtelijke strategie is het 
wenselijk datacentra, zijnde grote stroomverbruikers, nabij duurzame energiebronnen te plaatsen. 
Daarnaast is het wenselijk om het potentieel aan restwarmte van datacentra optimaal te benutten. 
Dit is tevens opgenomen in het Klimaatakkoord, waarin het aansluiten van vraag en aanbod en het 
koppelen van opgaven een belangrijke pijler in de energietransitie is. Derhalve is in genoemde 
Ruimtelijke Strategie Datacenters de volgende route aangegeven voor het ruimtelijk ontwikkelen 
van datacentra:

clustervorming rond internetknooppunten MRA als fundament voor datasectorland Neder-
land,
faciliteren datacenters op korte termijn (2019-2022) in gebied Almere-Zeewolde-Lelystad- 
Dronten om energietekort in de MRA op te lossen,
en verder: op middellange en lange termijn overige locaties ontwikkelen en robuust 
netwerk creëren van data, energie en warmte.

Volgens de website van de Dutch Datacenter Association (DDA) wv7w.dutchdatacenters.nl zijn er 
verschillende datacenters, met verschillende klanten en focus. Volgens de DDA worden in Neder-
land datacenters opgedeeld in 3 soorten:

• Regionale en nationale colocatie datacenters
Ongeacht waar in Nederland, men kan altijd een professioneel colocatie datacenter vinden 
binnen een straal van maximaal 30 minuten. Datacenters staan overal in Nederland en bie-
den lokale bedrijven en overheden een platform om hun bedrijfskritische systemen op te 
laten draaien, hun gegevens op te slaan en hun diensten te faciliteren. Sommige datacen-
terproviders zijn specifiek in één provincie met een of meerdere vestigingen te vinden, ter-
wijl andere datacenter operators op verschillende plekken in Nederland te vinden zijn. 

® Internationale colocatie datacenters
Waar regionale en nationale datacenters vooral een focus hebben op nationale partijen, po-
sitioneren internationale datacenters zich als dé plek om online diensten in Europa te ver-
delen: de Digital Gateway to Europe. Nederland en in het bijzonder datahub Amsterdam 
fungeert als een ideale springplank richting digitaal Europa. De centrale ligging, open eco-
nomie en bovenal de uitmuntende connectiviteit en Internet Exchanges hebben Nederland 
inmiddels de grootste datacenter hub van Europa gemaakt. Veel van deze datacenters zijn 
in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te vinden.

• Hyperscale datacenters
Anders dan colocatie datacenters, waar meerdere bedrijven gebruik van maken, zijn hy- 
perscale datacenters in eigendom van en in gebruik door een wereldwijd opererende inter-
netbedrijf. Hyperscale datacenters worden gebouwd op plaatsen waar voldoende ruimte is, 
er toegang is tot een betrouwbare stroomvoorziening en waar kansen liggen voor het ge-
bruik van groene stroom en verduurzaming, zoals de uitwisseling van restwarmte. In Neder-
land zijn een aantal hyperscalers gevestigd, namelijk in Middenmeer (Noord Holland Noord) 
en Eemshaven (Groningen).
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Eind mei jl. is het adviesrapport over datacenters verschenen dat als een bouwsteen voor de MRA- 
brede datacenterstrategie gezien dient te worden. In dit rapport wordt benadrukt hoe belangrijk 
het is dat er een vierde hyperconnectiviteitshub in de MRA wordt gebouwd. Daarnaast schetst dit 
rapport een aantal mogelijkheden voor de toekomst van de MRA en geeft aan welke beslissingen 
door de bestuurders in de MRA moeten worden genomen.

Alleen in de jaren 2018 en 2019 heeft onze regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon te maken 
gehad met 9 partijen vanuit de sector die hun interesse hebben getoond in de regio Flevoland. In-
middels heeft deze interesse ertoe geleid dat binnen de gemeenten Lelystad en Zeewolde procedu-
res voor aanpassing van het bestemmingsplan lopen om de vestiging van datacenters binnen deze 
gemeenten mogelijk te maken. Gemeente Almere heeft de ambitie uitgesproken om de 4de hyper-
connectiviteitshub voor de MRA te willen realiseren.

aan de aanwezigheid van het internetknooppunt AMS-IX, stabiele energievoorziening en het gun-
stige politieke klimaat binnen Nederland. Dankzij het AMS-IX knooppunt geniet Amsterdam een uit-
stekende connectiviteit en maakt onderdeel uit van de ‘gouden ruit’ Frankfurt-Londen-Amsterdam- 
Parijs, ook wel FLAP genoemd.

De MRA is erg aantrekkelijk voor internationale colocatie datacenters wegens relatief korte afstan-
den tussen de datacentra onderling. Deze clustering heeft echter een toegenomen vraag naar 
ruimte en naar de capaciteit op het elektriciteitsnet tot gevolg. Omdat de gemeenten Amsterdam 
en Haarlemmermeer geen of nauwelijks instrumenten tot hun beschikking hadden om te mogen stu-
ren waar of onder welke voorwaarden de datacenters zich mogen vestigen, hebben beide gemeen-
ten in juli 2019 een voorbereidingsbesluit genomen. Hiermee werd de vestiging van datacenters tij-
delijk stopgezet. In de tussentijd is gewerkt aan de regionale afspraken over de toekomstige groei 
van het aantal datacenters in de MRA-regio.

De thema’s zoals smart industry, smart agriculture, smart maritime en smart mobility, waar we als 
provincie Flevoland ook sterk op inzetten samen met onze regionale ontwikkelingsmaatschappij Ho-
rizon, hebben de meeste baat bij digitalisering. Het actief anticiperen door ons college op de data- 
centersontwikkelingen gaat de digitaliseringsagenda in Flevoland een verdere versnelling geven. 
Het plaatst Flevoland op de digitale kaart en zorgt ervoor dat we verbinding krijgen met andere di- 
gitaliseringsinitiatieven in Nederland en Europa.

Circa 72% van het Nederlandse vloeroppervlakte aan datacentra bevindt zich in de MRA. De voor-
spellingen van de Dutch Datacenter Association (DDA) zijn dat de komende 12 maanden de totale 
vloeroppervlakte aan datacentra met ca. 20% toeneemt, waarvan 88% naar verwachting binnen de 
MRA wordt gelokaliseerd.

Deze dynamische ontwikkelingen vereisen een gezamenlijke visie op Flevoland en onderstrepen het 
belang van de integrale aanpak. De mogelijke wisselwerking die tussen de ontwikkelingen in Flevo-
land en de MRA ontstaat moet volledig worden benut. Ons college heeft daarom de uitdaging aan-
vaard om tot een breed gedragen ruimtelijk- economische strategie voor Flevoland te komen waar 
de datacentersontwikkelingen een onderdeel van uit zullen maken. Voor de groei en ontwikkeling 
van een toekomstbestendige, weerbare Flevolandse economie die minder conjunctuur gevoelig is, 
is digitalisering namelijk onontbeerlijk.
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Datacenters in Flevoland
Flevoland komt ook steeds vaker in het vizier van datacentersector. Flevolandse regio is aantrekke-
lijk wegens de ruimte, relatief lage grondprijzen en beschikbare duurzame energie. De capaciteits-
problemen op het energienet zijn relatief klein in vergelijking met bijvoorbeeld provincie Noord- 
Holland.
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Gedeputeerde Staten zien de kansen die de vestiging van datacenters binnen de regio biedt, maar 
erkennen ook de uitdagingen die hiermee gepaard gaan zoals landschappelijke inpassing, warmte 
hergebruik of capaciteit op het elektriciteitsnet. Om deze kansen en uitdagingen voor Flevoland 
goed in kaart te brengen, is door een extern adviesbureau een verkenningsonderzoek gestart. Over 
de uitkomsten van dit onderzoek en de eventuele vervolgstappen wil ons college komend najaar uw 
Staten informeren.
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4
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2613682

Tot slot
De dynamiek waarmee de ontv/ikkelingen rondom datacenters zich voltrekken is groot. De belangen 
en regio overstijgende effecten worden per dag meer zichtbaar. Wij zullen uw Staten dan ook re-
gelmatig op de hoogte brengen.

Bijlagen

Geen



Van:
Aan:
Onderwerp: Zeewolde - Trekkersveld - Oplevering Integraal concept MER Trekkersveld IV- Z2020-011083
Datum: dinsdag 1 september 2020 13:48:35

Hoi 
 
Volgens mij en  is deze voor jou.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
 

Afdeling Strategie en Beleid
 
T     0320-
E     @flevoland.nl
W    www.flevoland.nl
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Van:
Verzonden: maandag 22 november 2021 10:20
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Beoordeling: Definitief ontwerp datacenter versie 2
Bijlagen: ZNL12-C10011.00-ZNL12-C10011.01_toets ave.pdf.DRF

Hoi / , 
 
In kader van bewegwijzering richting Tulip stelt men op tekening voor om hiervoor RVV-bewegwijzeringsborden toe 
te passen. Op bijgevoegde tekening zijn deze RVV bewegwijzeringsborden aangegeven. Dit is afwijkend van de NBd 
bebording. Wat vinden wij hiervan ook in kader van herkenbaarheid en afmetingen? 
 
 
Groet, 
 

  
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 12:14 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl> 

Onderwerp: RE: Beoordeling: Definitief ontwerp datacenter versie 2 
 
Hoi  
 
Bij deze mijn opmerkingen 
 
Groet  
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 12:19 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl> 

Onderwerp: Beoordeling: Definitief ontwerp datacenter versie 2 
 
Heren, 
 
Bijgevoegd het definitief ontwerp datacenter versie 2. 
 
Willen jullie beoordelen of de opmerkingen naar wens zijn verwerkt? 
 
Ik zie jullie reactie graag uiterlijk eind volgende week, 26-11 retour.  
 
OPMERKING: 

- In kolom J is de reactie van Arcadis aangegeven; 
- Willen jullie in kolom I jullie nieuwe opmerkingen plaatsen? 
- De volgende tekeningen zijn nieuw en waren in de vorige beoordelingsronde nog niet toegevoegd. Graag 

deze beoordelen: 
 11.02 
 11.03 
 16.01 
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Van:
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 09:18
Aan:
CC: ; 
Onderwerp: RE: Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Polder Networks B.V. - 5555375 is 

ingediend

Dag   
 
Bijgaand onze reactie.  
 

1. De aanvraag voor de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg op de N305 Gooiseweg t.b.v. het 
toekomstige datacenter is ontvankelijk.  

 
2. Wel dient de aanvraag nog op bepaalde punten aangevuld te worden. Echter dit staat de ontvankelijkheid 

niet in de weg. Ik heb hieronder een tekst geformuleerd die door de OFGV kan worden meegenomen in hun 
vragenbrief 
 
Gelet op het aangeleverde definitieve ontwerp (per e-mail van  d.d. 14 juli 2021 18.03) dient 
het ontwerp nog op een aantal zaken aangepast te worden. Bij een eerste oppervlakkige toetsing van het 
ingediende definitieve ontwerp is gebleken dat de basis goed op orde is. Echter, op een aantal zaken, zoals 
civieltechnisch ontwerp, bebording en markering en ontbrekende informatie ten aanzien van de 
verkeersregeltechniek van de VRI, dient nadere afstemming plaats te vinden met de provincie 
(contactpersoon ). Om tijdig een formele goedkeuring op het ontwerp te krijgen, 
verzoeken wij Arcadis om afstemming te zoeken met de heer  om de ontbrekende informatie aan 
te leveren.  
 

Los van bovenstaande 
@  om tijdig een beschikking te kunnen afgeven wil ik je vragen  en mij te betrekken in de verdere 
procedure zodat wij tijdig een concept beschikking kunnen gaan schrijven voor de OFGV. Wij zijn beide vanaf 16 
augustus met vakantie.  is dan weer beschikbaar in de week van 1 september. Voor het afgeven van een 
beschikking is in ieder geval nodig dat we alle voorschriften die wij stellen aan Arcadis in kaart hebben gebracht.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur  
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M (06)  
E @flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 09:57
Aan:
Onderwerp: FW: definitief ontwerp aansluiting datacenter

Ter info. 
 
Zie onderstaande. Daar waar mogelijk probeer ik eerder onze opmerkingen op het ontwerp kenbaar te maken. 
 
Gr. 

  
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 12:16 
Aan: @arcadis.com> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: definitief ontwerp aansluiting datacenter 
 
Hoi  
 
Het door jullie aangepaste definitief ontwerp voor de aansluiting van het datacenter is ter beoordeling verspreid 
onder mijn collega’s. I.v.m. vakanties kunnen wij niet eerder reageren als begin september. Verder wil ik 
verwijzen naar de mail van  van afgelopen vrijdag over de afstemming voor de planning.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1 P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 12:46
Aan:
CC:  

Onderwerp: Opmerkingen definitief DO aansluiting N305 Tulip
Bijlagen: ZNL12-C10011.01_V1 D2021-220862 dd20210629 opm TG + AVE.pdf; Toetsform 

definitief DO aansluiting N305 Tulip PFL-Totaal-0508202.xlsx

Beste  
 
Bijgevoegd de 1e serie opmerkingen (toetsformulier en tekening) op het definitief DO aansluiting N305 Tulip. Een 
tweetal collega’s ( ) hebben i.v.m. vakantie nog niet kunnen reageren. De opmerkingen van 
hun volgen in week 35. 
Graag de opmerkingen verwerken en ons een nieuwe versie toesturen. Hierbij in het toetsformulier per opmerking 
aangeven wat er mee gedaan is. 
 
Als er vragen zijn mij graag per email op de hoogte stellen. Ik ben met vakantie van 9-8 t/m 27-8 en pak het 
daarna op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1 P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 13:00
Aan:
CC:
Onderwerp: tekst OFGV i.v.m. Polder Networks

Hoi  en  
 
N.a.v. overleg met  het verzoek aan jullie om een tekst op te stellen voor de OFGV i.v.m. de concept 
beschikking (als ik het goed heb). 
Omdat we niet alle opmerkingen aan Arcadis in detail kunnen aangeven in de tekst is het voorstel van  en 
mij om te verwijzen naar de emails die verzonden zijn aan Arcadis (vandaag) en verzonden worden begin 
september. 

 gaat afspreken met de OFGV dat wij de tekst aanleveren op 1 september. Mocht dit voor jullie een 
probleem zij of hebben jullie nog andere opmerkingen laat het weten aan  
 
Ik ben met vakantie van 9-8 t/m 27-8. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1 P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 18:04
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Opmerkingen definitief DO aansluiting N305 Tulip

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Beste  
 
Zoals afgesproken hierbij de aanvullende opmerkingen op het definitief DO aansluiting N305 Tulip. 
 
Opmerkingen: 
Tekening ZNL12-C10011.00_GG-ZNL12-C10011.00: 

- Lichtmasten aan de zuidzijde ontbreken; 
- Lichtmasten, type etc zijn niet opgenomen in de legenda; 
- Optie 2 VRI regelkast is acceptabel maar dan wel aan de westzijde een parkeerplaats in grasbeton en 

combineren met de kast voor OVI. 
 
VRI/OVI: 

- Er is geen overleg geweest met onze adviseur VRI/OVI  terwijl jullie wel zijn contactgegevens 
gevraagd hebben; 

- Berekeningen/tekeningen VRI/OVI (met lussen) ontbreken (alleen verwijzen naar ons PVE is niet 
voldoende); 

- Beoordelen of er anti-verblindingsschermen bij de VRI noodzakelijk zijn (zie ook kruising Gooiseweg-
Assemblageweg) 

 
Nogmaals wil ik benadrukken dat de beheergrens voor de provincie ligt bij de duiker. Ten noorden hiervan worden 
de werkzaamheden uitgevoerd op gronden van derden. Zij zullen op dit deel een reactie moeten geven. 
 
Graag zien wij het aangepaste DO tegemoet en een planning waarin o.a. is aangeven wanneer wij de documenten 
mogen verwachten (dit i.v.m. het inplannen van collega’s voor het toetsen). 
 
Mochten er verder nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1 P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 12:46 
Aan: @arcadis.com> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
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@flevoland.nl> 
Onderwerp: Opmerkingen definitief DO aansluiting N305 Tulip 
 
Beste  
 
Bijgevoegd de 1e serie opmerkingen (toetsformulier en tekening) op het definitief DO aansluiting N305 Tulip. Een 
tweetal collega’s ( ) hebben i.v.m. vakantie nog niet kunnen reageren. De opmerkingen van 
hun volgen in week 35. 
Graag de opmerkingen verwerken en ons een nieuwe versie toesturen. Hierbij in het toetsformulier per opmerking 
aangeven wat er mee gedaan is. 
 
Als er vragen zijn mij graag per email op de hoogte stellen. Ik ben met vakantie van 9-8 t/m 27-8 en pak het 
daarna op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1 P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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15.1 zich daar niet tegen verzetten, aldus artikel 15.11 van de Omgevingsverordening Provincie 
Flevoland.  
 
De regels in dit hoofdstuk, aldus artikel 15.1 van de Omgevingsverordening Provincie Flevoland, zijn 
gesteld met het oog op;  

a. de instandhouding van de bij de provincie Flevoland in beheer zijnde openbare wegen en 
vaarwegen en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van die openbare wegen 
en vaarwegen; 

b. de bescherming van landschappelijke, ecologische of andere natuurwetenschappelijke 
waarden van het gebied waarin de openbare weg of vaarweg is gelegen, doch enkel voor 
zover daarin niet is voorzien door een in of krachtens een andere wet gestelde bepaling.  

 
3.2.1. Inleiding 
Op………………………… (datum) is een aanvraag ingediend voor de activiteit ‘aanleg van een weg’.  
 
 
3.2.2. Voorschriften  
De omgevingsvergunning wordt verstrekt onder de volgende voorschriften;  
 

1. Op 5 augustus 2021 is door de heer Zunnebeld van de provincie Flevoland een e-mail 
gestuurd naar Arcadis met een aantal voorschriften. De in deze e-mail en bijlagen 
opgenomen voorschriften zijn van toepassing op de omgevingsvergunning.  

 
2. …… 

 
3. Tot slot willen wij u attenderen op de in de bijlage opgenomen voorschriften.  

 
 
 
 
3.2.3 Conclusie   
Gelet op voorgaande kan worden besloten de vergunning, voor zover dat betrekking heeft op de 
activiteit ‘aanleg van een weg’ onder oplegging van de in artikel 3.2.2. genoemde voorschriften, te 
verlenen.  
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Bijlage 1 Voorschriften 
 
Artikel 1. Algemene bepalingen  

1. De houder van de vergunning stelt 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden voor 
de verkeersmaatregelen de opzichter van de provincie, de heer R. Looijen, telefoon 036 – 
522 82 75 daarvan in kennis;  

2. Het uitvoeren van de werkzaamheden dient in overleg en volgens aanwijzingen van de 
opzichter van de provincie Flevoland te gebeuren;  

3. Het toepassen van de verkeersmaatregelen dient in overeenstemming te zijn met de bij de 
aanvraag ingediende documenten en eventuele situatietekeningen.  

 
Artikel 2. Start werkzaamheden 

1. De houder van de vergunning maakt gebruik van de vergunning op werkdagen uitsluitend 
tussen 06.00 uur en 19.00 uur;  

2. In afwijking van het eerste lid gelden voor een aantal wegen bloktijden. De bloktijden 
gelden overigens alleen voor het werken op de rijbaan en binnen de 1.50 meter strook.  
 

Bloktijden van 06.00 – 09.00 en van 15.00 
tot 19.00 uur. Dat betekent dat de houder 
van de vergunning gebruik maakt van de 
vergunning op werkdagen tussen 09.00 
en 15.00 uur  

Bloktijden van 06.00 – 09.00 
uur. Dat betekent dat de houder 
van de vergunning gebruikt 
maakt van de vergunning na 
09.00 uur 

N301 - Nijkerkerweg 
N307 – Markerwaarddijk  
N307 – Houtribweg  
N302 – Larserweg  
N302 – Ganzenweg 
N305 – Biddingringweg  
N305 – Gooiseweg 
N305 – Waterlandseweg  
N306 – Spijkweg (enkel van toepassing bij     
evenementen) 
N307 – Hanzeweg 
N307 – Overijsselseweg 
N309 – Dronterweg  
N309 – Elburgerweg 
N331 – Marknesserweg  
N351 – Kuinderweg 
N351 – Muntweg  
N352 – Schokkeringweg 
N352 – Domineesweg 
N702 – Hogering 
N702 – Buitenring  
N703 – Tussenring  
N711 – Kamperhoekweg 
N711 – Dronterringweg (hmp 7.0 – 10.4)  
N717 – Hannie Schaftweg (voor het deel 
Urkerweg – A6)  
 

N331 – Vollenhoverweg  
N331 – Kuinderweg  
N351 – Hannie Schaftweg  
N351 – Urkerweg 
N352 – Repelweg 
N352 – Kraggenburgerweg  
N352 – Zuiderringweg  
N765 – Kamperweg  
 

 
3. De houder van de vergunning draagt zorg voor schriftelijke informatie aan omwonenden en 

eventuele belanghebbenden, tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de 
werkzaamheden. Deze informatie dient minimaal de start, duur/fasering en aard van de 
werkzaamheden te treffen, inclusief eventueel te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen; 
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4. De houder van de vergunning maakt geen gebruik van de vergunning in geval van mist, 
sneeuwval of andere omstandigheden van atmosferische aard die het zicht beperken tot 
een afstand van minder dan 200 meter.  

 
Artikel 3. Verkeersmaatregelen  

1. De houder van de vergunning treft bij de uitvoering van de werkzaamheden voor eigen 
rekening en risico de nodige maatregelen om de veiligheid en doorstroming van het 
verkeer te verzekeren. Hierover dient vooraf met de opzichter te worden overlegd;  

2. De houder van de vergunning zorgt dat wegafzettingen worden uitgevoerd conform het 
Handboek wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom;  

3. De houder van de vergunning treft zodanige maatregelen dat de toegang tot aan de 
openbare weg grenzende particuliere erven gewaarborgd is en blijft gedurende de 
uitvoering van de werkzaamheden;  

4. De houder van de vergunning is verplicht zodanige maatregelen te treffen dat de wegen 
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden schoon blijven.  

 
Artikel 4. Plaatsen van bebording 

1. Tijdelijke bebording en/of afzettingen ten behoeve van verkeersmaatregelen dienen te 
worden geplaatst met inachtneming van de volgende voorschriften; 

a. de borden en/of afzettingen mogen niet vast worden gemaakt aan bestaande RVV 
bebording en/of OV-masten; 

b. de borden en/of afzettingen moeten worden geplaatst met een extra ‘schoor’;  
c. borden en/of afzettingen worden alleen op stalen palen bevestigd en met 

grondankers geplaatst;   
d. de borden en/of afzettingen moeten minimaal 2 meter vrij te worden gehouden van 

OV-masten; 
e. de borden en/of afzettingen moeten minimaal 1.80 meter uit de zijkant van de 

verharding worden geplaatst;  
2. Het plaatsen van de borden en/of afzettingen dient altijd in overleg te gebeuren met de 

opzichter van de provincie Flevoland;  
3. De houder van de vergunning dient voor het plaatsen van de borden en/of afzettingen 

rekening te houden met eventueel in de berm aanwezige kabels en leidingen. Navraag 
hieromtrent dient de houder van de vergunning te doen bij www.kUc.nl. Eventuele schade 
die wordt toegebracht aan kabels en leidingen is voor eigen rekening en risico van de 
houder van de vergunning;  

4. Na verwijdering van de borden en/of afzettingen moeten de bermen in oorspronkelijke 
staat worden teruggebracht.  

 
Artikel 5. Overige verplichtingen houder  

1. De houder van de vergunning is verplicht voor eigen rekening en risico de werken uit te 
voeren, te onderhouden en op te ruimen;  

2. De houder van de vergunning is verplicht om eigendommen van de provincie weer in 
oorspronkelijke staat op te leveren;  

3. De houder van de vergunning is gedurende de werkzaamheden verplicht de vergunning of 
een kopie daarvan inclusief bijlagen bij zich te houden. Op verzoek van de toezichthouder 
van de provincie, de politie of de brandweer dient de houder van de vergunning de 
vergunning of een kopie daarvan te tonen;  

4. Het is de houder niet toegestaan om in de wegberm te parkeren.  
 
Artikel 6. Schade 

1. De houder van de vergunning dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen 
teneinde te voorkomen dat aan eigendommen van de provincie en van derden schade 
wordt toegebracht;  
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2. De houder van de vergunning vrijwaart de provincie en derden voor schade ten gevolge van 

het gebruik van deze vergunning;  
3. De houder van de vergunning meldt schade aan eigendommen van de provincie en van 

derden binnen 24 uur na ontstaan van de schade aan de opzichter;  
4. De kosten van herstel van de schade, alsook alle overige kosten, toegebracht aan 

eigendommen van de provincie en van derden, veroorzaakt door de werkzaamheden in het 
kader van deze vergunning, zijn voor rekening en risico van de houder van de vergunning;  

5. In overleg met de opzichter van de provincie wordt bepaald of de herstelwerkzaamheden 
door de houder van de vergunning worden uitgevoerd dan wel voor rekening en risico van 
de houder van de vergunning door de provincie.  

 
Artikel 7. Intrekking  

1. De vergunning kan worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, indien;  
a. dit in belang van de instandhouding van de openbare weg is en ter verzekering van 

het doelmatig en veilig gebruik hiervan;  
b. deze is verleend ten gevolge van het verstrekken van onjuiste of onvolledige 

gegevens;  
c. de aan de vergunning verbonden voorschriften niet of niet behoorlijk worden 

nageleefd;  
d. binnen één jaar na dagtekening geen gebruik van de vergunning is gemaakt;  

2. Wijziging, aanvulling of intrekking van de vergunning zal niet eerder gebeuren dan nadat de 
houder van de vergunning in de gelegenheid is geweest diens zienswijze naar voren te 
brengen;  

3. Het gestelde in het tweede lid is niet van toepassing indien de vereiste spoed zich 
daartegen verzet;  

4. De houder van de vergunning kan, indien de vergunning wordt ingetrokken, gewijzigd of 
aangevuld, geen aanspraak op schadevergoeding doen gelden;  

5. De houder van de vergunning dient voor eigen rekening en risico alle werken in het kader 
van de vergunning op te ruimen, zonder aanspraak op schadevergoeding te kunnen doen 
gelden. 
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Van:
Verzonden: donderdag 9 september 2021 11:25
Aan:
Onderwerp: Concept tekst beschikking aansluiting provinciale weg
Bijlagen: DOCUVITP-2833255.DOCX.DRF

Dit is een concept tekst van . Weet niet of jullie die al hebben. 
 
Misschien zo meteen bespreken? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur  
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
M (06)  
E @flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

 
 

1250



1

Van:
Verzonden: donderdag 9 september 2021 15:25
Aan:
Onderwerp: Concept tekst

Hierbij een concept tekst: 
 
Concept tekst voor brief Omgevingsdienst: 
 
 
Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit willen wij voor de volledigheid Arcadis op de volgende zaken 
wijzen. 
 
Wij hebben op 5 augustus 2021 onze eerste opmerkingen op het DO aansluiting N305 Tulip per mail aan de heer 

 kenbaar gemaakt. Op 31 augustus 2021 hebben we de heer  nog enkele aanvullende opmerkingen 
op het DO per mail toegestuurd. Tot op heden zijn noch een nieuwe DO noch de overige ontbrekende stukken 
aangeleverd. 
 
Samengevat zijn de opmerkingen op het DO als volgt: 

1. Tekening ZNL12-C10011.00_GG-ZNL12-C10011.00 moet conform de gemaakte opmerkingen aangepast 
worden. Met name wordt aandacht gevraagd voor de legenda, het bebordingsplan en inrijverbod 
vrachtwagens 

2. Over de VRI dient nog overleg met onze medewerker  plaats te vinden. 
3. Er dienen nog berekeningen en tekeningen van de VRI/OVI (met lussen) aangeleverd te worden. 
4. Er dient nog beoordeelt te worden of er anti-verblindingsschermen bij de VRI noodzakelijk zijn. 
5. U dient de bewoners op wiens grond u werk gaat verrichten te betrekken alvorens de werkzaamheden 

worden uitgevoerd. 
6. U dient een gedegen planning aan te leveren, zodat wij de beoordeling van uw stukken kunnen inpassen in 

onze planning.  
 
Naast het bovenstaande willen wij ook wijzen op het feit dat de wettelijke termijnen gehaald moeten worden. 
Door niet op tijd de benodigde stukken aan te leveren komt het halen van deze termijnen in gevaar. Wij willen 
Arcadis op het hart drukken dat het in hun risicosfeer ligt als de wettelijke termijnen niet gehaald kunnen worden. 
 
 
 

 klopt de opsomming of mis je nog wat? 
, indien nodig kun je dus een soort planning invoegen wanneer welke actie moet plaatsvinden 

 
Ik hoor graag van jullie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur  
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
M (06)  
E @flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: maandag 13 september 2021 10:40
Aan:
Onderwerp: RE: Concept tekst

Hoi , 
 
Nog een paar kleine puntjes. Onderstaand in rood aangegeven. 
 

, ik heb  van de OFGV vrijdag gesproken en aangegeven dat de input in de loop van deze week (lees: 
woensdag) volgt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1 P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320) M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 
 
 
 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 9 september 2021 15:25 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: Concept tekst 
 
Hierbij een concept tekst: 
 
Concept tekst voor brief Omgevingsdienst: 
 
 
Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit willen wij voor de volledigheid Arcadis op de volgende zaken 
wijzen. 
 
Wij hebben op 5 augustus 2021 onze eerste opmerkingen op het DO aansluiting N305 Tulip per mail aan de heer 

 kenbaar gemaakt. Op 31 augustus 2021 hebben we de heer  nog enkele aanvullende opmerkingen 
op het DO per mail toegestuurd. Tot op heden zijn noch een nieuwe DO noch de overige ontbrekende stukken 
aangeleverd. 
 
Samengevat zijn de opmerkingen op het DO als volgt: 

1. De tekeningen ZNL12-C10011.00_GG-ZNL12-C10011.00, C10011.01 en C10016.00 en de 
ontwerpverantwoording moeten conform de gemaakte opmerkingen aangepast worden. Met name wordt 
aandacht gevraagd voor de legenda, de maatvoering, het bebordingsplan en het eventueel toepassen van 
voorbelasting; 

2. Over de VRI dient nog overleg met onze medewerker  plaats te vinden; 
3. Er dienen nog berekeningen en tekeningen van de VRI/OVI (met lussen) aangeleverd te worden; 
4. Er dient nog beoordeeld te worden of er anti-verblindingsschermen bij de VRI noodzakelijk zijn; 
5. U dient de bewoners op wiens grond u werk gaat verrichten te betrekken alvorens de werkzaamheden 

worden uitgevoerd; 
6. U dient een gedegen planning aan te leveren, zodat wij de beoordeling van uw stukken kunnen inpassen in 

onze planning.  
 
Naast het bovenstaande willen wij ook wijzen op het feit dat de wettelijke termijnen gehaald moeten worden. 
Door niet op tijd de benodigde stukken aan te leveren komt het halen van deze termijnen in gevaar. Wij willen 
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Arcadis op het hart drukken dat het in hun risicosfeer ligt als de wettelijke termijnen niet gehaald kunnen worden. 
Wij willen benadrukken dat het in de risicosfeer van Arcadis ligt als de wettelijke termijnen niet gehaald kunnen 
worden. 
 
 
 

 klopt de opsomming of mis je nog wat? 
, indien nodig kun je dus een soort planning invoegen wanneer welke actie moet plaatsvinden 

 
Ik hoor graag van jullie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur  
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
M (06)  
E @flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

 
 



Aanvraag ontsluiting op Provinciale weg N305 
 
Op 14 juli 2021 zijn de aanvullingen ingediend op de aanvraag van Polder Networks B.V. met het 
aanvraagnummer 5555375. Het betreft een volwaardige ontsluiting van het perceel via een 
aansluiting op de Gooiseweg (N305). 
Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit willen wij voor de volledigheid u op de 
volgende zaken wijzen. 
 
De provincie heeft op 5 augustus 2021 de eerste opmerkingen op het DO aansluiting N305 Tulip per 
mail aan de heer  kenbaar gemaakt. Op 31 augustus 2021 heeft de provincie de heer  
nog enkele aanvullende opmerkingen op het DO per mail toegestuurd.  
Samengevat zijn de opmerkingen op het DO als volgt: 

1. U dient zo snel mogelijk een gedegen planning aan te leveren, zodat de provincie de 
beoordeling van uw stukken kan inpassen in haar planning.  

2. De tekeningen ZNL12-C10011.00_GG-ZNL12-C10011.00, C10011.01 en C10016.00 en de 
ontwerpverantwoording moeten conform de gemaakte opmerkingen aangepast worden. 
Met name wordt aandacht gevraagd voor de legenda, de maatvoering, het bebordingsplan 
en het eventueel toepassen van voorbelasting; 

3. Over de VRI dient nog een overleg plaats te vinden met de heer  van de provincie; 
4. Er dienen nog berekeningen en tekeningen van de VRI/OVI (met lussen) aangeleverd te 

worden; 
5. Er dient nog beoordeeld te worden of er anti-verblindingsschermen bij de VRI noodzakelijk 

zijn; 
6. U dient de bewoners op wiens grond u werk gaat verrichten te betrekken alvorens de 

werkzaamheden worden uitgevoerd; 
 
Naast het bovenstaande willen wij u ook wijzen op het feit dat de wettelijke termijnen gehaald 
moeten worden. Door niet op tijd de benodigde stukken aan te leveren komt het halen van deze 
termijnen in gevaar. Wij willen benadrukken dat het in uw risicosfeer ligt als de wettelijke termijnen 
niet gehaald kunnen worden. 
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Van:
Verzonden: maandag 13 september 2021 11:31
Aan:
Onderwerp: RE: Concept tekst
Bijlagen: tekst aanvraag ontsluiting provinciale weg.docx.DRF

Beste  
 
Bedankt voor jullie inzet. 
Bijgevoegd vinden jullie de aangepaste tekst in Word. Ik heb een algemene introductiezin toegevoegd. 
Daarnaast heb ik één zin weggehaald, namelijk: “Tot op heden zijn noch een nieuwe DO noch de overige 
ontbrekende stukken aangeleverd.” 
De woorden “wij” en “onze” heb ik vervangen door “de provincie”. 
Volgens mij kunnen wij in deze vorm de tekst naar  doorsturen. 
 
Ik hoor het graag van jullie of ik deze bijlage met  mag delen. 
 
Hartelijke groet, 

 
 
 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 13 september 2021 10:40 
Aan: @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: Concept tekst 
 
Hoi , 
 
Nog een paar kleine puntjes. Onderstaand in rood aangegeven. 
 

, ik heb  van de OFGV vrijdag gesproken en aangegeven dat de input in de loop van deze week (lees: 
woensdag) volgt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1 P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 
 
 
 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 9 september 2021 15:25 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: Concept tekst 
 
Hierbij een concept tekst: 
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Concept tekst voor brief Omgevingsdienst: 
 
 
Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit willen wij voor de volledigheid Arcadis op de volgende zaken 
wijzen. 
 
Wij hebben op 5 augustus 2021 onze eerste opmerkingen op het DO aansluiting N305 Tulip per mail aan de heer 

 kenbaar gemaakt. Op 31 augustus 2021 hebben we de heer  nog enkele aanvullende opmerkingen 
op het DO per mail toegestuurd. Tot op heden zijn noch een nieuwe DO noch de overige ontbrekende stukken 
aangeleverd. 
 
Samengevat zijn de opmerkingen op het DO als volgt: 

1. De tekeningen ZNL12-C10011.00_GG-ZNL12-C10011.00, C10011.01 en C10016.00 en de 
ontwerpverantwoording moeten conform de gemaakte opmerkingen aangepast worden. Met name wordt 
aandacht gevraagd voor de legenda, de maatvoering, het bebordingsplan en het eventueel toepassen van 
voorbelasting; 

2. Over de VRI dient nog overleg met onze medewerker  plaats te vinden; 
3. Er dienen nog berekeningen en tekeningen van de VRI/OVI (met lussen) aangeleverd te worden; 
4. Er dient nog beoordeeld te worden of er anti-verblindingsschermen bij de VRI noodzakelijk zijn; 
5. U dient de bewoners op wiens grond u werk gaat verrichten te betrekken alvorens de werkzaamheden 

worden uitgevoerd; 
6. U dient een gedegen planning aan te leveren, zodat wij de beoordeling van uw stukken kunnen inpassen in 

onze planning.  
 
Naast het bovenstaande willen wij ook wijzen op het feit dat de wettelijke termijnen gehaald moeten worden. 
Door niet op tijd de benodigde stukken aan te leveren komt het halen van deze termijnen in gevaar. Wij willen 
Arcadis op het hart drukken dat het in hun risicosfeer ligt als de wettelijke termijnen niet gehaald kunnen worden. 
Wij willen benadrukken dat het in de risicosfeer van Arcadis ligt als de wettelijke termijnen niet gehaald kunnen 
worden. 
 
 
 

 klopt de opsomming of mis je nog wat? 
, indien nodig kun je dus een soort planning invoegen wanneer welke actie moet plaatsvinden 

 
Ik hoor graag van jullie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur  
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
M (06)  
E @flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

 
 





toepassing op analyses opgesteld in constante prijzen. De percentages zijn constant voor de hele
analyseperiode van een project. Rijkswaterstaat-projecten worden over het algemeen gekenmerkt door
vaste, verzonken kosten zoals genoemd in de tabel. Sterk niet-lineair verlopende baten die afhangen
van de stand van de economie treft men vaker aan bij verkeer- en vervoerprojecten met reistijd- en
transportbaten.

Overzichtstabel discontovoet per 1 januari 2021

Hoogte

discontovoet

Toelichting

Standaarddiscontovoet 2,25% Geldt voor alle typen beleidswijzigingen, en voor alle typen kosten en

baten, behoudens de twee uitzonderingen hieronder.

Discontovoet voor vaste,

verzonken kosten

1,60% Geldt alleen voor kosten die (grotendeels) onafhankelijk zijn van het

gebruik en een verzonken karakter hebben.

Discontovoet voor sterk

niet-lineair verlopende

baten

2,90% Geldt alleen voor baten die in sterke mate niet-lineair verlopen met

het gebruik en waarbij bovendien het gebruik afhangt van de stand

van de economie.

Brontabel als csv (562 bytes)

Bij het gebruik van de WLO-scenario’s is het verplicht om gevoeligheidsanalyses voor de scenario’s
‘Hoog’ en ‘Laag’ op te stellen met de percentages uit onderstaande tabel. 

Gebruik discontovoeten in gevoeligheidsanalyses

Hoogte discontovoet in

hoofdanalyse

Hoogte discontovoet in

gevoeligheidsanalyse

Standaarddiscontovoet 2,25% Hoog: 2,65%

Laag: 1,85%

Discontovoet voor vaste, verzonken

kosten

1,60% Hoog: 2%

Laag: 1,2%

Discontovoet voor sterk niet-lineair

verlopende baten

2,90% Hoog: 3,3%

Laag: 2,5%



Brontabel als csv (296 bytes)

Toetsen en meer informatie

De bovenstaande getallen zijn contextafhankelijk en vaak voor meerdere interpretaties vatbaar. Overleg
daarom altijd met ons over de correcte toepassing van discontovoeten. We hebben documenten
beschikbaar die u helpen om discontovoeten correct toe te passen in MKBA's. Ook uw andere vragen
over discontovoeten beantwoorden we graag.

“Bij het hanteren van de discontovoet zijn er vaak verschillende belangen. Soms hebben partijen
baat bij een lagere discontovoet, omdat de baten dan langer op peil blijven en een project eerder
rendabel is. De wens om een hogere discontovoet komt ook voor. Als SEE hebben wij geen belang,
maar zorgen wij voor een transparante en uniforme toepasbaarheid van de discontovoet. Zodat er
een goede vergelijking van investeringen mogelijk is. Soms laten opstellers van MKBA’s de
toepassing van een discontovoet door ons toetsen of vragen ze of de discontovoet voor
innovatieve projecten nog actueel is. Dan kijken we, ook met terugkoppeling naar de Werkgroep
Discontovoet, wat de meest logische toepassing van de discontovoet is. Wat mij in dit werk boeit:
mensen die met een analyse bezig zijn, willen iets tot stand brengen, iets bereiken. Die wil ik verder
kunnen helpen. 
Jan Helmer, Senior Adviseur Economie

Zie ook

Planbureau voor de Leefomgeving

Rapport werkgroep discontovoet 2020

Factsheets Q&A discontovoet 2021

De discontovoet voor natuur
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Van:
Verzonden: woensdag 24 november 2021 09:42
Aan:  

Onderwerp: RE: Beoordeling: Definitief ontwerp datacenter versie 2
Bijlagen: Kopie van Toetsform definitief DO aansluiting N305 Tulip PFL-Totaal-20211117.xlsx; 

ZNL12-C10011.00-ZNL12-C10011.00.pdf

Goedemorgen  
 
Bijgaand mijn opmerkingen. Er ontbreekt inderdaad nog een heleboel maar wat ik uit de opmerkingen lees zou dit 
deels in het TO naar voren moeten komen. 
Ik mis bijvoorbeeld alle berekeningen zowel voor de OVI als de iVRI. Volgens mij horen die wel bij het DO. Anders 
kan je bv nooit bepalen waar de OVI masten moeten komen te staan. 
Als je nog vragen hebt hoor ik het wel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Bureau Wegen en Vaarwegen 
Afdeling INFRA 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 12:19 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl> 

Onderwerp: Beoordeling: Definitief ontwerp datacenter versie 2 
 
Heren, 
 
Bijgevoegd het definitief ontwerp datacenter versie 2. 
 
Willen jullie beoordelen of de opmerkingen naar wens zijn verwerkt? 
 
Ik zie jullie reactie graag uiterlijk eind volgende week, 26-11 retour.  
 
OPMERKING: 

- In kolom J is de reactie van Arcadis aangegeven; 
- Willen jullie in kolom I jullie nieuwe opmerkingen plaatsen? 
- De volgende tekeningen zijn nieuw en waren in de vorige beoordelingsronde nog niet toegevoegd. Graag 

deze beoordelen: 
 11.02 
 11.03 
 16.01 

- : Naar mijn mening is e.e.a. m.b.t. OVI/VRI nog niet goed verwerkt. Bv 
berekeningen ontbreken, types zijn niet vermeld etc. Graag jullie kritische blik.  

 
Als er vragen zijn hoor ik het graag. 
 
Dank voor jullie inbreng! 
 
Gr. 
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Van:
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 15:38
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Memo tav versnelde realisatie VRI-kp N305 tbv Tulip

Hoi  
 
Ik ben het eens met het advies. Vindt overigens 1500 motorvoertuigen per dag tijdens de bouw wel veel, is dat 
ergens op gestoeld? Wellicht nog iets opnemen over de afwikkeling als deze allemaal tegelijk naar huis moeten (file 
vorming), is tevens een argument om het verkeer niet via Trekkersveld III te laten gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Bureau Wegen en Vaarwegen 
Afdeling INFRA 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 oktober 2021 17:27 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
Onderwerp: Memo tav versnelde realisatie VRI-kp N305 tbv Tulip 
 
Hoi   en  
 
Bijgaand stuur ik jullie het memo dat ik in concept hebt opgesteld voor  n.a.v. het gesprek dat ik eerder 
deze week heb gehad met  en  bij de gemeente Zeewolde over de mogelijkheid om het nieuwe 
VRI-kruispunt op de N305 t.b.v. het datacenter Tulip versneld te realiseren. Reden hiervoor is dat Zeewolde 
‘vreest’ voor hinder en verkeersonveiligheid op Trekkersveld III als het bouwverkeer daar overheen moet rijden. 
Een ‘kale’ bouwuitweg op de N305 heeft de provincie altijd afgewezen vanwege veiligheid en doorstroming. Maar 
bestuurlijk is al wel een akkoord gegeven op de realisatie van een nieuwe ontsluiting (dat was al een dingetje, 
omdat het beleidsuitgangspunt is dat wij op provinciale wegen in principe geen nieuwe aansluitingen willen), en 
waarom zou je een dergelijke ontsluiting dan niet al voor de bouw realiseren? Uiteindelijk moet ie er toch komen… 
Door de bouw van het definitieve VRI-kruispunt naar voren te halen, kan het bouwverkeer op een veilige en vlotte 
wijze afgewikkeld worden. Qua aantallen bouwverkeer dat is opgegeven moet dat ook goed door een VRI 
afgewikkeld kunnen worden.  
 
Memo is ook zo ingestoken dat niet wíj, maar Polder Networks (de initiatiefnemer van het datacenter) de realisatie 
voor zijn rekening neemt (financieel maar ook de uitvoering zelf). Polder Networks wil namelijk z.s.m. aan de slag 
(al is formeel nog altijd niet de kogel door de kerk dat het datacenter ook echt doorgaat), en aangezien wij T-3 
hanteren, kunnen wij niet aan het verzoek van Polder Networks voldoen. Overigens is in de concept anterieure 
overeenkomst er al vanuit gegaan dat Polder Networks het kruispunt zou aanleggen, daarom hebben wij ook onze 
PvE’s voor de diverse zaken aangeleverd. 
 
Mijn verzoek aan jullie is om het memo door te nemen, en evt. suggesties door te geven. En, niet onbelangrijk, 
zijn jullie het eens met het advies? 
 
Alvast dank en goed weekend! 
 
Gr., 
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Afdeling Infrastructuur 
Provincie Flevoland 
T    0320 –  / 06 –  
E    @flevoland.nl 
W   www.flevoland.nl 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Van:  @vbk.nl> 
Date: wo 9 sep. 2020 om 15:44 
Subject: gemeente Zeewolde/Tulip [VBK‐ADV.  
To:  @zeewolde.nl)  @zeewolde.nl>,    @zeewolde.nl) 

@zeewolde.nl> 
Cc:    @vbk.nl> 
 
 
Beste   en   
 
Bijgaand zend ik jullie een eerste opzet voor een anterieure overeenkomst alsmede een (niet limitatieve) lijst van 
onderwerpen die in de anterieure overeenkomst aan de orde zouden moeten/kunnen komen. 
 
Deze stukken kunnen dienen als basis voor ons overleg op vrijdag a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
[cid:image005.png@01D686C0.17A06A00] 
 
 

 
 

 
 
 
 
Van Benthem & Keulen B.V. 
 
Archimedeslaan 61 
 
Postbus 85005 
 
3508 AA Utrecht 
 
 
T:   +31   30   
 
F:   +31   30   
 
M:  +31   6  
 
E:    @vbk.nl @vbk.nl> 
 
W:   www.vbk.nl<http://www.vbk.nl/> 
 
 
 
[image002] 
 
 
[a3] 
 



  

 
 

  
NOTITIE 

Voor : Overleg anterieure overeenkomst 
Datum : 8 september 2020 
Dossier :  
      

Betreft : Onderwerpen anterieure overeenkomst 

 ...................................................................................................................................................................................   ...................................................................................................................................................................................  
  
Lijst onderwerpen anterieure overeenkomst (niet limitatief!) 
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
• ….. 
• ….. 
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1 Inleiding 
Voor u ligt het aankoopstrategieplan; hierna: ‘ASP’, voor de aankoop van gronden verbonden aan 
<<project>> datacenterX. 

1.1 Achtergrond 
<< beschrijving project, waarom en wat>> 
Een datacenter wil zich vestigen. Betreft een locatie op een bedrijventerrein dat nog aangekocht moet 
worden. De gemeente wil de gronden voor een deel (1/5 deel = ca. 40 ha) inzetten voor regulier 
bedrijventerrein, de rest is bedoeld voor het datacenter (4/5 deel = 166 ha). 
Op de gronden zijn nu 3 boerenbedrijven actief. De gronden zijn voor een deel in particulier eigendom 
en voor de rest in eigendom bij het Rijk. De Rijksgronden zijn in erfpacht uitgegeven.  
Een boer wil wellicht wel stoppen, maar twee willen hun bedrijf (elders) wel voortzetten.  
Het ligt tegen een dijk. Grenst aan een vaart en een provinciale weg.  
 
<< toevoegen plaatje>> 
Afbeelding 1 @ 
 

1.2 Planologisch kader en ontwerp  
Het huidige bestemmingsplan geeft de bestemming “agrarisch”.  
Het is gelegen nabij een dijk. Niet alles is rond de dijk toegestaan.  

1.3 Relatie met andere projecten, plannen en programma's in het gebied 
Het project heeft o.a. een relatie met: 
 @<< toevoegen projecten>> 

Er is ook behoefte aan reguliere uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld, naast deze 
ontwikkeling.  

 Het verstedelijkingsbeleid van de provincie is van toepassing (nieuw stedelijk gebied alleen in en 
aansluitend aan bestaand stedelijk gebied). 

 Een datacenter is zowel een energiegebruiker(elektriciteit) als energieleverancier(warmte). 
Aansluitingen op het elektriciteitsnet en het warmtenet zijn van belang. Uit oogpunt van 
energiebeleid is het gewenst dat deze netten worden versterkt. Voor de energielevering is een extra 
onderstation nodig. De netbeheerder kan eigen beleid hebben voor realisatie en beheer van 
onderdelen van het net.   

 De weg waarop wordt aangesloten, is een provinciale weg.  
 Lozing van koelwater op de vaart   

 
Noot: Is dit deel ook bedoeld om meekoppelpunten te signalen? Ik moest denken aan IJsland waar 
koelwater is gebruikt voor een naastgelegen recreatieterrein: het opwarmen van het zwemwater  

1.4 Doelstelling ASP 
<<wat beoogd het ASP>> 
 
Een beeld hoe het proces het beste kan worden ingestoken en wanneer er helderheid moet zijn over 
welke zaken/aspecten.  
De provincie wil een rol als adviseur richting de gemeente kunnen vervullen.(?)  
Zicht te krijgen op de grondverwerving en de kosten die daarmee gepaard kunnen gaan (hier?).  
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1.5 Besluitvorming en geldigheidsduur ASP 
<<wie beslist en status ASP en wijzigen ASP>> 
In dit geval is de gemeente het bevoegde gezag voor het bestemmingsplan.  
De gemeente wil dat de initiatiefnemer de gronden verwerft en dat deze de gronden voor het reguliere 
bedrijventerrein aan de gemeente doorlevert.  Voor het datacenter is naast eigendom van de gronden 
ook eeuwig durende pacht een optie.  
 

 
  

 

2 Verwervingsstrategie  

2.1 Aankoopkaders 
De uitvoering van dit ASP vindt plaats met inachtneming van de volgende kaders: 
 Ruimtelijk kader provincie Flevoland, onteigeningswet en de bijhorende jurisprudentie. 

Provinciale afspraken met het Rijk over inzet van Rijksbezit  
De kaders die de RVB hanteert voor het vervreemden van Rijksgrond en hoe het daarbij omgaat met 
bestaande erfpacht. Betreft prijzen, tijdstip van overdracht (tijdstip voor of na vaststelling 
bestemmingsplan kan uitmaken voor de prijs), benadering van de erfpachters (en toegang tot de 
gronden?) 
Gemeentelijke kaders? 
 

 Realisatieovereenkomst @ 
Mogelijk dat de gemeente al iets heeft? De gemeente is bezig met een overeenkomst voor 
planschade, exploitatie en andere afspraken 
 

 Bestuursovereenkomst @ 
Deze is er toch (nog) niet? 
 

 Besluit tot vestiging voorkeursrecht als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten. 
N.v.t. 
 

 Inpassingsplan @:  
Geen inpassingsplan, maar bestemmingsplan van de gemeente. Het vooroverleg is geweest. Het 
ontwerp is begin november voorzien. Vaststelling eerste kwartaal volgend jaar.  
 

 Besluit vergoedingen van kosten van deskundige bijstand bij minnelijke grondverwerving door RWS 
ter voorkoming van gerechtelijke onteigening.  
?? 
 

 eventueel beleid van de netbeheerder(s) over grondeigendom voor een onderstation en de 
benodigde leidingen? Eigendom, erfdienstbaarheden? 

 Rijksbeleid inzake het opleggen van gedoogplichten? Dit om te bepalen of er wel grond verworven 
moet worden, maar op onderdelen mogelijk kan worden volstaan met het opleggen van een 
gedoogplicht. Of dat de sturing mogelijk niet bij grondverwerving ligt, maar bij die gedoogplicht 
(denk aan delen van het (openbare) energienet waarvan het gewenst is dat het komt op het terrein 
van het datacenter )  
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2.2 Uitgangspunten  
 Schadevergoeding op onteigeningsbasis. Per rechthebbende wordt een taxatie opgemaakt en een 

bieding zal plaatsvinden op onteigeningsbasis. De aanbieding is gebaseerd op de onteigeningswet en 
de relevante jurisprudentie. Het gaat om een volledige vergoeding van alle schade, die de 
eigenaar/gebruiker rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn zaak lijdt. Dit zal in de 
onderhandelingen en gesprekken de primaire lijn zijn.  
Provinciaal is er beleidsmatig voor deze situatie geen uitspraak over gedaan. Daarom: als provincie 
zou verwerven is het geen automatisme dat er schadeverordening op onteigeningsbasis wordt 
gehanteerd. Hierover zouden apart de uitgangspunten voor bepaald moeten worden. In dit geval is 
gemeente trekker, daarom zou de gemeente eventuele uitgangspunten voor grondverwerving 
moeten formuleren. De provincie is in dit geval niet aan zet. 
  
Voor de particuliere gronden geldt dat verwervingsprijs kan variëren van (scherp of coulant) 
onderhandelen tot aan schadevergoeding op onteigeningsbasis. Hier zal een keuze in gemaakt 
moeten worden door de gemeente / de overheidspartij die zonodig voor dit project wil gaan 
onteigenen.  
Voor de Rijksgronden is het verkoopbeleid van het Rijk van toepassing. Bij verkoop aan particulieren 
moet (ook de schijn) van marktvervuiling en/of staatssteun worden voorkomen.  
 
 

 Bij het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding zal door de deskundige (in overleg met de 
rechthebbende) een keuze worden gemaakt of de schadevergoeding gebaseerd wordt op liquidatie 
danwel op reconstructie. (Zie http://www.gebiedseconomie.nl/artikelen/l/liquidatie en 
http://www.gebiedseconomie.nl/artikelen/r/reconstructie) 
?? 

 Uitgangspunt bij actieve verwerving vormt een schadeloosstelling in geld. De betreffende eigenaar 
zal zelf desgewenst moeten omzien naar de eventuele verwerving van een vervangende grond. Wel 
heeft de provincie als verwervende partij een inspanningsverplichting om agrarische bedrijven 
desgewenst te faciliteren bij het vinden van een vervangende locatie. 
De provincie is in dit geval niet aan zet. Dat zou de gemeente moeten zijn, al dan niet in 
samenspraak met de RVB 
 

 Uit bodemonderzoek moet blijken dat er geen belemmeringen zijn voor de beoogde functie. 
Hiervoor is toegang tot de gronden nodig …. RVB en erfpachter vinden hier wat van. En kunnen 
toegang tot de gronden weigeren. 
 

 Eventuele saneringskosten in de koopprijs verdisconteren voor zover deze door een redelijk 
handelend koper of verkoper bij de bepaling van de koopprijs betrokken zouden worden. 
?? Hangt dit niet ook samen met de keuze in verwerving op basis van vervanging of liquidatie ? 
 

 Voortgezet gebruik toestaan voor zover de planning dit nog toestaat voor, in beginsel, een redelijke 
termijn (maximum 1 jaar). Voor langer gebruik is vergoeding verschuldigd. Dit is alleen het geval bij 
minnelijke verwerving. Bij onteigening moet de grond meteen beschikbaar zijn in verband met de 
planning.  
Gelet op benodigd grondverzet is dit niet aan de orde voor het deel van het datacenter.  
Eventueel nog wel bij het reguliere bedrijventerrein. Maar de prognose is nu dat eigenlijk alles gelijk 
al uitgegeven kan worden. … Het is aan de gemeente om daar wat van te vinden voor het reguliere 
bedrijventerrein. Maar gelet op het feit dat het dan gaat om een deel van een agrarisch bedrijf, ligt 
dit ook niet helemaal voor de hand. 
 

 In de overeenkomst wordt in principe geen vergoeding opgenomen voor vrijkomende 
bodembestanddelen, geen meerwaardeclausules t.g.v. de verkopende partij, voorkeursrecht of recht 
van terugkoop. 
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Bij een volledige schadeloosstelling vergoeding voor alle schade die een rechtstreeks en noodzakelijk 
gevolg van het verlies van de zaak is. Dat wil zeggen dat de onteigende partij zowel voor als na de 
onteigening in een gelijkwaardige inkomens  en vermogenspositie blijft. Dit betekent dat hij niet in een 
slechtere, maar ook niet in een betere inkomens  en vermogenspositie mag komen. De 
schadeloosstelling kan bestaan uit: 1) De werkelijke waarde van de onteigende zaak. 2) De 
waardevermindering van het overblijvende die een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van de 
onteigening is. 3) De bijkomende, persoonlijke schade (zoals inkomensschade, kavelaanpassingskosten 
en aankoopkosten). Bovenstaande brengt met zich mee dat bovenop de bepaalde schadeloosstelling in 
beginsel geen extra vergoedingen (in geld of in natura) worden betaald. Indien wordt besloten om 
bepaalde schadebeperkende werkzaamheden namens de Provincie door de uitvoerend aannemer te 
laten uitvoeren, dan zal de schadeloosstelling in geld hierop worden aangepast. Een dergelijk besluit om 
schadebeperkende werkzaamheden uit te laten voeren door de aannemer, zal pas worden genomen 
nadat hierover afstemming heeft plaatsgevonden met de Provincie. 
 
Bij de actieve verwerving van onroerende zaken tegen een schadevergoeding op onteigeningsbasis gaat 
het uitsluitend om onroerende zaken die binnen de begrenzing van het project zijn gelegen en de 
aangrenzende zaken die op verzoek van de betreffende eigenaar krachtens artikel 38 van de 
onteigeningswet aangekocht dienen te worden.  
 
Indien een rechthebbende, naast de door de provincie op onteigeningsbasis aan te kopen percelen c.q. 
perceelsgedeelten, andere aangrenzende onroerende zaken in de transactie wil betrekken, dan zal de 
provincie per geval beoordelen of en tegen welke condities op een dergelijk aanbod zal worden 
ingegaan. De betreffende eigenaar zal, buiten de bestaande juridische kaders, jegens de provincie geen 
recht kunnen doen gelden dat het meerdere door de provincie wordt aangekocht. In beginsel wordt niet 
op het aanbod ingegaan, tenzij daartoe gegronde redenen aanwezig zijn. 
 
Het bovenstaande vertaalt zich in onderstaande concrete stappenplan: dit is voor het project datacenter 
niet van belang voor de provincie. Wel geeft het onderdelen die handig zijn voor de gemeente bij de 
verwerving van de particuliere gronden.  Prettig dat het proces van tevoren duidelijk is, ook de indicatie 
van de tijd waarbinnen verwacht wordt dat duidelijk is of men er minnelijk uit komt of niet (die 4 a  
maanden) en wanneer overgegaan wordt van minnelijk naar onteigening  
 
1. De provincie plant een start- c.q. kennismakingsoverleg in met alle rechthebbenden. Voor het 

kennismakingsgesprek is het nog niet noodzakelijk dat kan worden beschikt over een vaststaand 
ruimtebeslag. Het is voldoende dat inzicht kan worden gegeven in de ligging van de weg en dat een 
indicatie kan worden gegeven van het ruimtebeslag. 

2. De rechthebbende kan zich laten bijstaan door een deskundige. Indien hij/zij dit overweegt 
adviseert de provincie om een rentmeester/taxateur te contracteren die is aangesloten bij een 
onteigeningsgerichte beroepsgroep met tuchtrecht. De deskundige kosten worden vergoed volgens 
de Rijkswaterstaat normen, waarbij een dubbele redelijkheidstoets wordt gehanteerd.  

3. De rentmeester voert een eerste gesprek, waarbij een uitgebreide toelichting wordt gegeven op de 
te doorlopen procedure en de daarbij aan de zijde van de provincie te hanteren uitgangspunten, de 
mogelijkheid tot het inschakelen van deskundigen door de desbetreffende eigenaren. Bij alle 
gesprekken zal ook een medewerker van de provincie aanwezig zijn.  

4. De rentmeester maakt in het eerste gesprek duidelijke afspraken of met de desbetreffende 
eigenaar, danwel met zijn deskundige contact wordt onderhouden en wordt gecommuniceerd. 
Correspondentie wordt in beginsel gevoerd met de desbetreffende eigenaar, waarbij een afschrift 
aan de deskundige wordt verzonden. Hierbij vermeldt de rentmeester uitdrukkelijk dat alle 
gesprekken en aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van besluitvorming. 
Overeenstemming c.q. een koopovereenkomst komt pas tot stand nadat de Provincie Flevoland 
daartoe uitdrukkelijk en rechtsgeldig heeft besloten en deze koopovereenkomst ook daadwerkelijk 
zowel namens koper als door verkoper is ondertekend.  
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5. Tevens zal in het eerste gesprek een opname van het aan te kopen object worden gedaan en wordt 
de gebruikssituatie zoals huur, pacht en overige persoonlijke rechten als visrecht, jachtrecht c.a. 
geïnventariseerd.  

6. Alle besprekingen en de strekking daarvan worden zoveel mogelijk door de rentmeester in een kort 
verslag aan de eigenaar c.q. zijn vertegenwoordiger bevestigd.  

7. Na de opname van het object wordt een (concept)berekening van de schadeloosstelling opgesteld, 
die door de rentmeester aan de provincie ter beoordeling wordt toegestuurd, met een voorstel 
voor een eerste bieding. 

8. De provincie geeft schriftelijk een reactie geven op de (concept)berekening en het voorstel tot 
bieding.  

9. In het tweede gesprek met de eigenaar, zal het bod mondeling onder voorbehoud van de 
benodigde besluitvorming door de provincie en onder een voorbehoud m.b.t. 
bodemverontreiniging worden uitgebracht, wat door de verwerver/taxateur in een brief wordt 
bevestigd. Aan de desbetreffende eigenaar c.q. zijn deskundige wordt daarbij een globale opstelling 
verstrekt van de schadecomponenten. Het taxatierapport wordt niet aan de eigenaar c.q. zijn 
deskundige verstrekt.   

10. Na het uitbrengen van het mondelinge c.q. schriftelijke bod, zal één of meerdere keren overleg 
plaatsvinden en kan de rentmeester het bod op basis van argumenten en na overleg met de 
provincie bijstellen.  

11. De rentmeester zal tijdens het onderhandelingsproces met regelmaat contact onderhouden met de 
desbetreffende eigenaar c.q. zijn deskundige.  

12. Bij verschil van inzicht met de eigenaar c.q. zijn deskundige moet in een brief c.q. toe te zenden 
gespreksverslag naar de eigenaar c.q. zijn deskundige vastgelegd worden wat de verschillen zijn. Dit 
t.b.v. dossiervorming in het kader van eventuele onteigening.  

13. Na het verstrijken van een periode van 4 à 5 maanden na het eerste contact dient duidelijk te zijn of 
al dan niet overeenstemming bereikt kan worden.  

 

2.3.3 Onteigening 

Na de actieve verwerving op onteigeningsbasis volgt, voor die gevallen waar geen overeenstemming kan 
worden bereikt, een onteigening van de benodigde onroerende zaken. De voorbereidingen voor de 
onteigening lopen parallel aan de actieve verwervingen en de onteigeningsprocedure wordt zo spoedig 
mogelijk opgestart. De procedure worden dus niet opgeschort tot het moment dat blijkt dat geen 
overeenstemming kan worden verkregen. De rechthebbenden zullen tijdig op de hoogte worden 
gebracht van het opstarten van de administratieve onteigeningsprocedure, zodat zij zich niet 
‘overvallen’ voelen door dit dwangmiddel. 
 
Voor het datacenter gaat het niet om titel IIa maar op grond van titel IV, het planologische besluit = 
gemeentelijk bestemmingsplan.  
Voor dit project zal een onteigeningsprocedure op grond van titel IIa van de onteigeningswet worden 
opgestart. Dit betreft een onteigeningstitel ten behoeve van de aanleg van infrastructuur. Alvorens de 
administratieve onteigeningsprocedure kan worden opgestart, dient het verwervingsdossier 'juridisch 
onteigenbaar' te zijn. Om te waarborgen dat een dossier juridisch onteigenbaar is, gebruiken wij een 
checklist waarin de (minimaal) te doorlopen stappen zijn opgenomen. Deze checklist is getoetst aan de 
richtlijnen die zijn meegegeven door de Corporate Dienst. 
 
Voor wat betreft de onteigening heeft het de voorkeur om de gronden voor de @en de gronden voor de 
@ in één procedure mee te nemen. Het voordeel is dat er maar een onteigeningdossier hoeft te worden 
opgesteld en dat er maar éénmaal besluitvorming hoeft plaats te vinden. Daarnaast hoeft in het 
minnelijk overleg, bij het uitbrengen van de bieding geen onderscheid te worden gemaakt tussen de @ 
en de @.  
Voor de provinciale administratie zal echter wel een uitsplitsing dienen te worden gemaakt tussen de 
hoogte van de bieding voor de @ en de hoogte van de bieding voor de @. 
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De gronden onder de @ komen uiteindelijk in eigendom bij Rijkswaterstaat. De Corporate Dienst zal 
mogelijk het standpunt innemen dat de Provincie niet de meest gerede partij is om de 
onteigeningsprocedure voor @ te voeren. Omtrent dit punt is  afstemming gezocht met de Corporate 
Dienst; de provincie kan gezien worden als de meest gerede partij. 
 
 
 

2.4 Wvg 
Op de niet agrarisch bestemde delen van perceel @ is een voorkeursrecht (Wvg) ten behoeve van de 
gemeente gevestigd. Het voordeel van het voorkeursrecht is dat de gronden niet zonder voorafgaande 
toestemming van de gemeente aan een derde vervreemd kunnen worden. Uitgangspunt voor dit ASP is 
dat de Wvg gehandhaafd blijft. 
 
N.v.t. 

2.5 Compensatiegrond 
Onder het kopje 'aankoopcondities' is aangegeven dat een schadeloosstelling in geld het uitgangspunt 
vormt bij de actieve minnelijke verwerving. De betreffende eigenaar zal zelf desgewenst moeten omzien 
naar de verwerving van eventuele vervangende grond. Om het verkrijgen van minnelijke 
overeenstemming met deze grondeigenaren te bespoedigen kan het (hoewel onverplicht) helpen als 
compensatiegrond kan worden aangeboden. Dit kan ook betrekking hebben op het aanbieden van 
zogenaamde reststroken of overhoeken die bijvoorbeeld ontstaan doordat de huidige percelen worden 
doorsneden met de weg en die niet benodigd zijn voor het project.  
 
Het aanbieden van compensatiegrond kan zelfs zover gaan dat een vervangend bedrijf wordt 
aangeboden en dat een rechthebbende in zijn geheel wordt uitgeplaatst. Voor het bedrijf @ zou een 
volledige uitplaatsing kunnen spelen. @ heeft aangegeven graag ‘door te willen boeren’ en dat het 
bedrijf na de realisatie van @ geen toekomst meer heeft op de huidige locatie aan @. De gronden van 
@ die niet benodigd zijn voor de weg, kunnen indien het gehele bedrijf wordt aangekocht worden 
ingezet als compensatiegrond voor @. 
 
Tussen provincie, RWS en RVB worden afspraken gemaakt over het kunnen inzetten van zogenaamde 
strategische compensatiegronden in eigendom bij het RVB. Een en ander vereist dat door RWS en 
verklaring wordt afgegeven dat het project een Rijksbelang heeft. De Provincie zal RWS verzoeken een 
dergelijke verklaring af te geven. 
 
N.v.t. Rijk erkent geen Rijksbelang in deze, dus het is de vraag of ze bereid zijn om mee te denken over 
compensatiegronden 

2.6 Eigendom, tijdelijk beheer en overdracht. 
Indien overeenstemming wordt bereikt met een rechthebbende zal een koop en/of 
pachtbeëindigingsovereenkomst worden opgesteld en ter ondertekening aan de rechthebbende worden 
gestuurd. Na retourontvangst wordt de overeenkomst binnen de provincie ter goedkeuring en 
ondertekening aangeboden. Aansluitend zal notariële afwikkeling plaatsvinden.  
 
Na eigendomsverkrijging door de provincie wordt de grond direct (indien mogelijk ABC) door geleverd 
aan Rijkswaterstaat.  

 
De provincie draagt zorg voor het tijdelijk beheer van de gronden totdat de uitvoeringswerkzaamheden 
worden gestart. Vanaf dat moment is de uitvoerend aannemer verantwoordelijk voor het beheer van de 
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grond.  
 
Bij dit project speelt mogelijk wel een ABC voor de gronden die bedoeld zijn voor uitbreiding van het 
reguliere bedrijventerrein.  Niet voor de provincie. 

2.7 Eigendomssituatie, beheer en onderhoud na verwerving  
Tussen @ zijn de navolgende principes afgesproken ten aanzien van het beheer en onderhoud alsmede 
de eigendomssituatie van de gronden ter plaatse van de@:  

• De nieuwe infrastructuur @na realisatie in eigendom en beheer van @;  
• De nieuwe infrastructuur @ komt na realisatie in eigendom en beheer van de Provincie waarbij 

tevens @ in beheer bij de Provincie komt; 
Partijen hebben de intentie om het hoofdwatersysteem na realisatie in eigendom en beheer van het 
waterschap Zuiderzeeland te brengen. 
 
Dit moet de gemeente wel regelen met het datacenter.  Niet voor de provincie, tenzij er nog gronden 
vanwege de weg of anderszins provinciale gronden betrokken zijn. Maar dat is voor zover ik weet niet 
het geval.  

 

2.8 Planning 
Voor de planning wordt verwezen naar de als bijlage 1 opgenomen Masterplanning 
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3 Verwervingsopgave  

3.1 Beschrijving van het gebied 
@ 

3.2 Percelen en rechthebbenden  
<<Tabel>> 
 
Bu In bovenstaande tabel is alleen de grond opgenomen die voor het tracéhet project verworven dient 
te worden. Er is geen rekening gehouden met de verwerving van bijvoorbeeld eventuele overhoeken. 
 
Aankoop en/of verkoop van reststukken kan plaatsvinden wanneer deze nodig zijn en/of ontstaan bij de 
afronding en realisatie van het tracé. Ook kunnen er ten gevolge van ontwikkelingen kleine wijzigingen 
in de plannen plaatsvinden welke kunnen zorgen voor (extra) aankoop en/of (extra) verkoop. Naast 
ontwerptechnische oorzaken kan hierbij gedacht worden aan de aankoop van extra gronden in verband 
met  

• de realisatie van rechte kavelgrenzen; 
• de realisatie van afscheidende watergangen; 
• de landschappelijke inpassing van de weg; 
• een reservering ten behoeve van een fietsverbinding.  

Deze extra wensen/eisen zijn voornamelijk van toepassing in de minnelijke fase, omdat bij onteigening 
terug wordt gevallen op het minimaal te verwerven profiel.  
 
Hier dus letten op bijv. het warmtenet? En eventuele mogelijkheden om voor het warmtenet 
gedoogplichten in te zetten? 

3.3 Buiten scope  
<<toevoegen>> 

3.4 Financieel   

3.4.1 Grondkosten  

Voor het bepalen van de verwervingsraming wordt er van uit gegaan dat de gronden aan de @ enige 
verwachtingswaarde hebben en dat hiervoor @ wordt betaald. Dat is iets hoger dan de prijs voor 
cultuurgrond die op dit moment in de regio rondom Lelystad wordt betaald (c@ 

 
De waarde in verpachte staat is bepaald op@% van de vrije waarde. Voor de het ramen van de 
inkomensschade voor de pachter is vooralsnog gerekend met EUR @,- per hectare.  
 

3.4.2 Raming 

Een raming van de directe vastgoedkosten voor @ is opgenomen in bijlage @ 
 

3.4.3 Btw versus Overdrachtsbelasting 

Per 1 januari 2017 is de definitie ‘bouwterrein’ in de Wet op de omzetbelasting gewijzigd. Per 1 januari 
2017 geldt dat onder een bouwterrein wordt verstaan ‘onbebouwde grond die kennelijk is bestemd om 
te worden bebouwd met een of meer gebouwen’. In dit ASP wordt er vooralsnog van uit gegaan dat de 
gronden kunnen worden overgedragen in de sfeer van de overdrachtsbelasting. Indien de overdracht 
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van de grond onverhoopt toch in de btw sfeer valt, dan zal dit leiden tot een verhoging van de 
verwervingskosten. Een dergelijke situatie valt in dat geval echter onder de bepaling van artikel 4, sub F, 
derde bullit van de Realisatieovereenkomst. De meerkosten van de verwerving met betrekking tot de 
Halve aansluiting komen niet voor rekening en risico van de provincie. 
 
Bij het datacenter  en de uitbreiding van het reguliere bedrijventerrein is dus wellicht wel sprake van 
een bouwterrein  
 
[onderschatting en overschatting van de te verwerven oppervlakten, beschrijving van zakelijke rechten 
rustend op de percelen] 
 
 

4 Planning  
 
@ 

5 Risico's 
<<Voor een opsomming van de belangrijkste risico's en de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen>> 
 
 

6 Organisatie 

6.1 Actoren 
Het proces grondverwerving voor de realisatie van de ontsluitingsweg kent binnen de volgende 
directbetrokkenen: 
 De portefeuillehouder (@ 
 Afdelingshoofd Infrastructuur/ ambtelijk opdrachtgever (R. van der Werff) 
 Projectmanager @ 
 Contractmanager @ 
 Rentmeester @ 

6.2 Sturing en rapportering 
De rentmeester is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de grondverwerving en de 
beleidsmatige aspecten hiervan. Hij draagt onder andere zorg voor het opstellen van taxaties, 
uitbrengen biedingen, voeren van correspondentie, ondersteuning bij de (formele) besluitvorming, de 
administratieve en notariële afwikkeling, het begeleiden van de onteigeningsprocedure etc. 
De projectmanager is binnen het project (o.a.) verantwoordelijk voor de conditionerende aspecten van 
het project. 
 
De rentmeester rapporteert tweewekelijks tijdens het voortgangsoverleg aan de projectmanager en/of 
de contractmanager over de voortgang van de grondverwerving. Van het voortgangsoverleg wordt een 
gespreksverslag gemaakt. 
 
Nu niet aan de orde voor de provincie 
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6.3 Besluitvorming rondom het uitbrengen van biedingen 
De grondverwerving wordt in opdracht van de Provincie Flevoland uitgevoerd, ook voor wat de gronden 
die uiteindelijk in beheer en eigendom bij RWS komen. De rentmeester stelt per rechthebbende een 
berekening voor een schadeloosstelling op dat samen met een voorstel voor een eerste bieding en 
onderhandelingsmarge aan de Provincie Flevoland wordt toegestuurd. Opdrachtgever geeft binnen één 
week schriftelijk (per e-mail) een reactie op het voorstel voor de eerste bieding alsmede de 
onderhandelingsmarge.  
 
De biedingen worden gedaan onder voorbehoud van de benodigde besluitvorming door Gedeputeerde 
Staten. Voorafgaand aan het opstarten van de onteigeningsprocedure zal door de provincie een 
onherroepelijke bieding worden uitgebracht. Dit onvoorwaardelijke bod zal na afstemming van de 
concept stukken met de Corporate Dienst worden herhaald waarbij partijen 4 weken de tijd krijgen om 
te reageren. Voorafgaand aan het besluit tot een verzoek tot onteigening zullen Gedeputeerde Staten 
het ontwerp (ruimtebeslag) vaststellen. 
 
Nu niet aan de orde voor de provincie 
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Goedemorgen 
 
Dit document is een leeg hulsel. Format is gebruikt en dat is het. Inhoudelijk staat hier helemaal niks in.
 
We dienen dus morgen goed onze punten door te geven! Vervolgens zullen deze (denk ik, maar dat moeten we ook
navragen) kijken hoe die erin worden geplaatst
Als onze punten in het document zijn verwerkt dan kunnen we deze controleren
Voor nu moeten we scherp zijn op de inbreng van onze punten~!
 
Groet,

 

Van: @vbk.nl> 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 14:40
Aan: @flevoland.nl>; @zeewolde.nl>;

@zeewolde.nl; @zeewolde.nl>; @flevoland.nl>;
@dgmr.nl; @rho.nl>; @zeewolde.nl>

Onderwerp: RE: Geüpdatete uitnodiging met notitie: Overleg Anterieure overeenkomst en Expl. plan op di 20. okt
2020 09:00 - 11:00 (CEST) @flevoland.nl) 
 
Beste allen,
 
Hierbij de versie zoals deze aan Tulip is gestuurd.
 
Ten aanzien van de anterieure overeenkomst is nog niet veel voortgang geboekt, (1) omdat voor een groot deel specifieke
afspraken nog niet zijn gemaakt (daar heb ik toch echt input van jullie voor nodig) en (2) omdat de aandacht van partijen de
andere weken naar andere zaken is uitgegaan.
 
Met vriendel jke groet,
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1. Opdracht 
 
 
1.1. Opdrachtgever 
 

Opdrachtgever Rho Adviseurs voor leefruimte 
Contactpersoon De heer  
Adres Postbus 150 
Postcode 3000 AD 
Plaats ROTTERDAM 
Telefoon 010  
E-mail @rho.nl 
  

 
 
1.2. Opdrachtnemer 
 

Opdrachtnemer Gloudemans 
Contactpersoon De heer  
Adres Postbus 5044 
Postcode 5201 GA 
Plaats ‘s-HERTOGENBOSCH 
Telefoon 073  
E-mail @gloudemans.nl 
  

 
 
1.3. Deskundigen 
 

Deskundigen ,  
 RT279307710 (NRVT, Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed - Groot Zakelijk 

Vastgoed) en Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs 
(NVM) 

  
 ,  
 RT812193053 (NRVT, Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed) 
  

 
 
De deskundigen verklaren gezamenlijk over voldoende kennis, ervaring en lokale bekendheid 
te beschikken om de onderhavige opdracht te kunnen verrichten. De 2e taxateur is specifiek 
bij het tot stand komen van dit rapport betrokken voor zijn agrarische kennis en heeft hierbij 
voornamelijk gekeken naar de gebruikswaarde op basis van de vigerende bestemming. De 
1e taxateur heeft zich hierbij voornamelijk gericht op de waarde op basis van de toekomstige 
bestemming.  
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1.4. Opdrachtverstrekking 
Op 26 september 2020 heeft opdrachtgever per e-mail aangegeven akkoord te gaan met de 
verstuurde offerte. Bij deze opdrachtverstrekking zijn geen nadere instructies verleend. 
 
 

1.5. Onafhankelijkheid  
a. Deskundigen verklaren dat zij geheel onafhankelijk zijn van de opdrachtgever en dat er 

geen banden bestaan tussen de opdrachtgever en de deskundigen die de schijn kunnen 
opwekken dat de onafhankelijkheid van de deskundigen in twijfel moet worden getrokken.  

 
b. Deskundigen verklaren niet betrokken te zijn bij aan- of verkoop van de onroerende zaak, 

danwel ander advieswerk met betrekking tot de onroerende zaken te hebben verricht op 
basis waarvan hun onafhankelijkheid in twijfel kan worden getrokken. 

 
c. Deskundigen verklaren dat het honorarium voor onderhavige opdracht niet afhankelijk is 

van de uitkomst van de waarde van onderhavige onroerende zaak en dat het totale 
honorarium dat Gloudemans het afgelopen jaar van opdrachtgever heeft ontvangen een 
minimaal aandeel vertegenwoordigt in de totale inkomsten uit honoraria, waardoor 
Gloudemans niet financieel afhankelijk is van opdrachtgever. Dit aandeel ligt ver onder 
de 25% norm zoals wordt gehanteerd door het NRVT. 

 
 
1.6. Doel van de raming 

Opdrachtgever heeft de deskundigen verzocht een raming te maken van de inbrengwaarde 
van de gronden ten behoeve van een exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 van de Wet 
ruimtelijke ordening. Deze exploitatieopzet maakt deel uit van het exploitatieplan dat behoort 
bij het bestemmingsplan Trekkersveld IV. 
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1.7. Exploitatieplangebied  
 

 
Uitsnede exploitatieplangebied 

 
Het totale plangebied heeft een oppervlakte van 201.43.61 ha en telt 22 kadastrale percelen.
  
 

1.8. Type advies 
Het advies betreft een raming waarbij een gevelopname heeft plaatsgevonden. Tevens heeft 
een volledig juridisch en planologisch onderzoek plaatsgevonden naar de feiten en 
omstandigheden die relevant zijn voor de waardering, behoudens daar waar anders in dit 
advies is vermeld. 

 
 
1.9. Te waarderen belang 

Het te ramen belang omvat de volledige eigendom van de onroerende zaak. Aangezien de 
eigenaren van de onroerende zaak niet zijn gesproken en er geen informatie bekend is over 
de gebruikssituatie, is aangenomen dat de onroerende zaal vrij van huur, gebruik, en/of pacht 
is. Met betrekking tot de gronden die in erfpacht zijn, heeft geen splitsing plaatsgevonden 
tussen de waarde van het recht van erfpacht en het bloot eigendom. Dit omdat de waarde van 
het recht van erfpacht tezamen met de waarde van het bloot eigendom gelijk zijn aan de 
marktwaarde. Nu deze eigenaren niet zelf kunnen realiseren is een splitsing van de waarde 
niet nodig en is enkel de waarde van het volledige eigendom weergegeven. Wel is voor deze 
percelen rekening gehouden met de kosten van het vrijmaken van gebruik.  
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1.10. Waarderingsgrondslag 

Aangezien het deskundigenadvies is gebaseerd op een wettelijke grondslag, kan bij de 
waardering niet worden aangesloten bij de reguliere waardebegrippen, zoals bijvoorbeeld zijn 
opgenomen in het Red Book van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Op basis 
van het wettelijke kader waarbinnen deze raming plaatsvindt, hanteren de deskundigen als 
taxatiebasis voor de raming het begrip werkelijke waarde. De definitie van de werkelijke 
waarde ligt verscholen in artikel 40b tot en met 40f Ow en bijbehorende jurisprudentie.  
 
Daarnaast hebben deskundigen voor zover van toepassing uitvoer gegeven aan de overige 
bepalingen als bedoeld in artikel 40 tot en met artikel 50 Ow en bijbehorende jurisprudentie. 
 
 

1.11. Stukken 
De deskundigen hebben kennisgenomen en zijn uitgegaan van de volgende stukken: 
 

a. kadastrale uittreksels en kaarten  
b. ruimtelijke plannen zoals beschreven in paragraaf 3.3 van dit advies 
c. informatie op bagviewer.kadaster.nl 

 
 
1.12. Opname 

De deskundigen hebben de onroerende zaak op zaterdag 10 oktober 2020 (deskundige 2) en 
zaterdag 17 oktober 2020 (deskundige 1) bezocht en opgenomen. 

 
 
1.13. Mate van inspectie 

Conform de opdracht is de onroerende zaak enkel middels een gevelopname opgenomen en 
is geen contact geweest met de eigenaar. De deskundigen hebben dan ook een inschatting 
moeten maken over de inrichting en afwerking van de onroerende zaak. De deskundigen 
merken op dat deze inschatting kan afwijken van de feitelijke situatie, waardoor tevens de 
waarde van de onroerende zaak kan wijzigen. In dat geval dient de waarde te worden 
geactualiseerd. Voornoemde mate van inspectie sluit aan bij het wettelijke kader, waarin wordt 
gesproken over een raming van de inbrengwaarde.  

 
 
1.14. Peildatum 

De peildatum is de datum die relevant is voor de feitelijke toestand en het tijdstip voor de 
waarde. De peildatum die van belang is voor dit advies is 17 oktober 2020.  
 
De opinie van de waarde is alleen geldig op de voornoemde peildatum. Gebeurtenissen die 
na de inspectiedatum en peildatum hebben plaatsgevonden zijn niet in dit advies betrokken. 

 
 
1.15. Reactie van opdrachtgever 

Op 30 oktober 2020 is een conceptadvies verstrekt aan opdrachtgever. Bij het tot stand komen 
van dit advies was nog niet alle informatie beschikbaar. Derhalve is aangegeven dat het advies 
voor het vaststellen van het definitieve exploitatieplan dient te worden geactualiseerd. Op 10 
december 2020 heeft opdrachtgever per e-mail aangegeven geen reactie te hebben op het 
conceptadvies en dat het ongewijzigd definitief gemaakt kon worden.  
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1.16. Versies 
Aantal uitgebrachte versies: 2 
Afwijking ten opzichte van de eerdere versie(s) bedraagt meer dan 5%: nee 
 

 
1.17. Aansprakelijkheid 

Door Gloudemans wordt geen aansprakelijkheid aanvaard jegens anderen dan opdrachtgever 
en slechts voor het doel van de opdracht, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. 

 
 
1.18. Conformiteit NRVT / EVS 

Dit advies betreft wordt door de NRVT geclassificeerd als een wettelijke taxatie waarop de 
algemene Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT van toepassing zijn. Hierbij gaat de 
praxis en het wettelijke kader boven de kamerreglementen van het NRVT. Daar waar 
aansluiting mogelijk is, en dit niet strijdig is, is aansluiting gezocht bij de kamerreglementen. 

 
 
1.19. Publicatie 

Publicatie van (gedeelten van) dit deskundigenadvies is slechts toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Gloudemans. Opdrachtgever is ermee bekend dat het advies 
tevens in het kader van interne en externe controle door het NRVT kan worden ingezien. Voor 
het opnemen van het deskundigenadvies als bijlage aan het exploitatieplan is geen 
toestemming nodig.  

 
 
1.20. Van toepassing zijnde tuchtrecht 

Op het handelen van de deskundigen is het Tuchtrecht van het Nederlandse Register 
Vastgoed Taxateurs van toepassing, alsmede van de branche- en beroepsorganisaties waarbij 
de deskundigen zijn aangesloten (zie hiervoor de certificeringen zoals genoemd in 
paragraaf 1.3). 

 
 
1.21. Algemene voorwaarden 

Op de dienstverlening door Gloudemans is van toepassing de Regeling van Rentmeesters 
2015. 
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2. Algemene en bijzondere uitgangspunten 
 
 
2.1. Algemene uitgangspunten 

 
Titelonderzoek 
In artikel 6.13, lid 1, sub c onder 1 staat aangegeven dat voor zover nodig een raming van de 
inbrengwaarde in het exploitatieplan dient te worden opgenomen. Aangezien het een raming 
betreft heeft er geen titelonderzoek plaatsgevonden. Aangenomen is dat geen eventuele met 
de onroerende zaal verbonden lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, van 
kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen zijn gevestigd 
die een wezenlijk zware belasting betekenen. 
 
Toestand van bodem en grondwater 
In het kader van deze raming is geen onderzoek verricht naar de milieuhygiënische toestand 
van bodem en/of grondwater, die naar huidige inzichten en maatstaven gevaar zou kunnen 
opleveren voor het milieu en/of volksgezondheid. Als uitgangspunt voor de raming geldt dat er 
geen sprake is van verontreiniging van bodem en/of grondwater, die het gebruik conform de 
vigerende bestemming en/of het huidige gebruik in de weg staan, dan wel leiden tot het treffen 
van maatregelen. 
 
Bestemmingsplaninformatie 
In het kader van deze opdracht is het bestemmingsplan geraadpleegd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Als uitgangspunt voor deze opdracht geldt dat deze informatie 
actueel en volledig is. Voor de voorgenomen ontwikkeling en (ontwerp) bestemmingsplannen 
is uitgegaan van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie. 

 
Publiekrechtelijke beperkingen 
De deskundigen hebben in het kader van deze opdracht kadastrale uittreksels geraadpleegd. 
Als uitgangspunt voor dit advies geldt dat de publiekrechtelijke beperkingen, zoals 
weergegeven op de kadastrale uittreksels, actueel en volledig zijn. 

 
Valuta en omzetbelasting 
Alle in het advies genoemde bedragen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting, tenzij anders 
vermeld en/of wettelijk niet belast met omzetbelasting. 
 
Maatvoering onroerende zaken 
De oppervlakten van onroerende zaken zijn globaal geraamd op basis van kadastrale 
gegevens en gegevens zoals zijn opgenomen in de bagviewer. Gelet op de geformuleerde 
opdracht heeft geen inmeting plaatsgevonden conform de NEN 2580. In de NEN 2580 worden 
onder andere de volgende definities voor de oppervlakten onderscheiden:  
• de gebruiksoppervlakte (gbo); 
• de verhuurbare vloeroppervlakte (vvo); 
• de bruto vloeropperlvlakte (bvo).  
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3. Omschrijving plangebied 
 
 
3.1. Omschrijving per eigenaar 

In bijlage 1 worden de percelen per eigenaar kort omschreven. Hierbij wordt tevens nader 
ingegaan op de bestemming en de waarderingsgrondslag.  

 
 

3.2. Ligging van het plangebied 
Het plangebied van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Trekkersveld IV” ligt ten 
noordwesten van de kern Zeewolde, ten noorden van de Gooiseweg (N305) 

 

  
Overzichtsfoto (bron: Geoweb 5.4) Uitsnede (bron: Geoweb 5.4) 

 
 
3.3. Bestemming van de onroerende zaak 

 
Vigerend bestemmingsplan I 
De onroerende zaak is gelegen in het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2016, 
2e herziening” van de gemeente Zeewolde, 
vastgesteld door de raad van deze 
gemeente op 7 november 2019. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende 
zaak aangeduid met de dubbelbestem-
ming waarde archeologie (3, 4 en 5). 
 
Voor een nadere omschrijving van de 
bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de 
verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie NL.IMRO.0050.PH2Buitengebied-
VA01). 
 

 
Fragment verbeelding 
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Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van 
de gemeente Zeewolde, vastgesteld door 
de raad van deze gemeente op 
29 september 2016 en nadien deels 
onherroepelijk in werking getreden. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende 
zaak bestemd tot de enkelbestemming 
“Agrarisch”. Met de dubbelbestemming 
“Waarde – Archeologie 5. Ter plaatse van 
de huidige bebouwing zijn er bouwvlakken 
aanwezig met deels de aanduiding 
specifieke vorm van agrarische bedrijfs-
kavel agrarisch bedrijf.  
 
Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie NL.IMRO.0050.BP-
Buitengebied2016-va01) 
 
Voorontwerpbestemmingsplan 
Op 5 juni 2020 heeft de gemeente 
Zeewolde een voorontwerpbestemmings-
plan ter inzage gelegd. In dit 
voorontwerpbestemmingsplan heeft de 
onroerende zaak deels de bestemming 
“Bedrijventerrein en deels “Bedrijventerrein 
– datacenter”. 
 
Binnen de bestemming “Bedrijventerrein” 
mogen bedrijven gebouwd worden in de 
categorieën 1 tot en met 3.2 met een 
maximale goothoogte van 15 m1. Per 
bouwperceel mag 70% worden bebouwd.  
 
Voor het deel met de aanduiding 
“Bedrijventerrein-datacenter” geldt een 
maximale bouwhoogte van 20 m1 en een maximaal bebouwingspercentage van slechts 20%.  
 
Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het voorontwerp- 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie NL.IMRO.0050.BPTveldIV-VO01 ). 

 
  

 
 
 
  

 
Fragment verbeelding 

 
Fragment verbeelding 
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4. Waardering  
 
 
4.1. Inleiding 

De opdracht omvat het ramen van de inbrengwaarde. Hieronder wordt een toelichting op de 
uitgangspunten gegeven die zijn gehanteerd voor het vaststellen van de inbrengwaarde van 
de gronden.  

 
 
4.2. Wettelijk kader 

Volgens artikel 6.13 van de Wro moet in de exploitatieopzet voor zover nodig een raming van 
de inbrengwaarde van de gronden worden gemaakt. Deze inbrengwaarden worden 
beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die gronden. Volgens het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) worden tot de kosten, die redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van: 
- de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
- de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt; 
- de kosten voor het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkte en zakelijke lasten; 
- de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied (deze kosten zijn niet in de inbrengwaarde 
verrekend en afzonderlijk in het exploitatieplan opgenomen2). 

 
In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de inbrengwaarde 
gebaseerd dient te worden op de verkeerswaarde van de grond. Hierbij zijn net als bij de Wet 
voorkeursrecht gemeenten, artikel 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet van toepassing 
verklaard. Bij percelen die zijn onteigend, waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen of die 
op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde gelijk aan de 
schadeloosstelling ingevolge de Onteigeningswet. Uit het exploitatieplan volgt dat de 
gemeente uitgaat van minnelijke verwerving, maar dat zij indien dat niet lukt overweegt om het 
onteigeningsinstrument in te zetten. Naar oordeel van de deskundigen is dit voornemen 
daarmee nog niet concreet genoeg om de inbrengwaarde al op basis van volledige 
schadeloosstelling te ramen.  
 
 

4.3. Complex 
Om te bepalen of de ontwikkelingen tot één of meerdere complexen behoren, is zowel de 
ruimtelijke als functionele samenhang tussen de ontwikkelingen van belang, alsook de ter 
plaatse geldende regels en gebruiken betreffende lasten en baten, die uit de exploitatie van 
de zaak of van een complex, waarvan zij deel uitmaakt, naar verwachting zullen voortvloeien 
en betreffende de omslag daarvan, voor zover een redelijk handelend koper en verkoper 
hiermee rekening plegen te houden. In onderstaande paragraaf zal eerst kort worden ingegaan 
op de planologische geschiedenis van deze locatie, waarna de functionele en ruimtelijke 
samenhang zal worden beoordeeld. Vervolgens zal de link worden gelegd naar het 
exploitatieplan. 
 

  
                                                      
2 In het exploitatieplan wordt uitgegaan van €  aan sloopkosten per woning, €  voor agrarische 
bedr jfsbebouwing en €  per windmolen. Deze kosten komen de deskundigen, rekening houdende met de mogelijke 
aanwezigheid van asbest niet vreemd over.  
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In de toelichting van het exploitatieplan staat o.a. het volgende opgenomen: 
 
“Twee deelgebieden 
De twee deelgebieden van het plangebied hebben elk een eigen dynamiek en uitstraling. 
 
De uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld IV betreft een voortzetting van het 
bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III met vooralsnog vergelijkbare kavels (3.000 m2 tot 
5 hectare). 
 
Dit betekent dat voor de inrichting van het openbaar gebied qua uitstraling, materialisering en 
profielen aansluiting moet worden gezocht bij Trekkersveld III. Door de vestiging van het 
datacenter vormt Trekkersveld IV aan deze zijde de afronding van het bestaande (gemengde) 
bedrijventerrein. 
 
Het terrein van het datacenter kent een geheel andere dynamiek en opzet. Dit deel van het 
plangebied wordt door één enkel bedrijf ontwikkeld en gebruikt. De bedrijfsactiviteiten zijn 
vooral intern gericht. Daarbij heeft het datacenter (o.a. uit veiligheidsoverwegingen) bij 
voorkeur een eigen aansluiting op de Gooiseweg en geen doorgaande verbindingen met het 
bedrijventerrein. Door de aard van de bedrijfsvoering en de omvang van het terrein is een 
sterke landschappelijke omkadering van belang. 
 
Verkeersontsluiting 
Beide deelgebieden worden elk voorzien van een eigen ontsluiting op de doorgaande wegen. 
Trekkersveld IV betreft een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III. De 
ontsluiting van Trekkersveld IV voor het auto- en vrachtverkeer vindt plaats via de bestaande 
aansluitingen van Trekkersveld III op de Gooiseweg (N305) en de Spiekweg (N705). 
Trekkersveld IV zal vanaf de bestaande Assemblageweg zal via een nieuwe brug ontsloten 
worden. Er wordt nagegaan of de bestaande doorgang van Baardmeesweg langs de Vaart 
wordt opgeheven of vervangen door een brug met voldoende doorvaart. Het bedrijventerrein 
wordt wel aangesloten op de Baardmeesweg. Met name voor langzaam verkeer en agrariërs 
is deze route van belang.” Einde citaat. 
 
Locatiekeuze 
Voorts is het volgende opgenomen met betrekking tot de locatiekeuze voor de uitbreiding van 
het reguliere bedrijventerrein: 
 
“De keuze voor de uitbreiding van Trekkersveld op voorliggende locatie ligt voor de hand. De 
geplande uitbreiding vindt plaats in het verlengde van het bestaande bedrijventerrein 
Trekkersveld III in noordoostelijke richting. Trekkersveld IV vormt de afronding van het 
bestaande (gemengde) bedrijventerrein. 
 
De locatie is goed en direct ontsloten via de provinciale weg N305 ('Gooiseweg'). Vanaf de 
N305 kan de oprit naar de snelweg A28 bij Harderwijk met de (vracht)auto binnen 15 minuten 
worden bereikt en de oprit naar de snelweg A28 bij Nijkerk binnen 13 minuten. Almere ligt op 
circa 18 minuten rijden en de ring van Amsterdam op een half uur rijtijd.” 
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Disclaimer: Dit advies is bestemd voor de in dit advies genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen 

verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenz j met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

Voor datacenters lijkt dit in eerste 
instantie minder risico’s te hebben. 
Afhankelijk van het ontwikkelingen van 
Covid-19 kan dit echter ook gevolgen 
gaan hebben voor de bouwsector, 
alsmede de installatiesector, waardoor 
deze risico’s indirect ook van invloed 
kunnen zijn voor een datacenter.  

 
 

4.6. Gebruikte methode 
Voor het waarderen van vastgoed zijn drie benaderingen toepasbaar: de marktbenadering, de 
inkomstenbenadering en de kostenbenadering.  
1. Bij de marktbenadering, ook wel de comparatieve benadering genoemd, wordt de 

waarde bepaald aan de hand van gerealiseerde transactieprijzen, die door middel van 
het aanbrengen van correcties vergelijkbaar worden gemaakt met het te waarderen 
object (vergelijkingsmethode). 

2. Bij de inkomstenbenadering wordt gekeken naar de netto-opbrengsten die uit de 
toekomstige exploitatie voortvloeien. Voorbeelden van deze benadering zijn de bruto- of 
netto-huurwaarde-kapitalisatiemethode (BAR/NAR), de discounted-cash-flowmethode 
(DCF) of de residuele waardemethode.  

3. De kostenbenadering wordt onder andere gebruikt indien er onvoldoende referenties 
zijn om de vorenstaande benaderingen te hanteren doordat er geen markt is, of doordat 
het specifiek of uniek vastgoed betreft. Bij de kostenbenadering baseert men de waarde 
op herbouw- of vervangingskosten.  

 
Bij de waardering van de onroerende zaak hebben de deskundigen gebruikgemaakt van de 
vergelijkingsmethode en de residuele waardebepalingsmethode. Deze methoden zijn naar 
oordeel van de deskundigen het meest geschikt om de waarde te bepalen omdat er voldoende 
referentietransacties beschikbaar zijn. De residuele methode geeft daarvan tevens inzicht in 
de potentie van de locatie.  
 
Bij de vergelijkingsmethode wordt een parallel getrokken met de gerealiseerde koopprijzen die 
gehanteerd worden bij vergelijkbare ontwikkelingen. Voor de waarde dient rekening te worden 
gehouden met specifieke (plaatselijke) omstandigheden, zoals de ligging, de grootte van 
percelen, de bouw- en gebruiksmogelijkheden, het bestaande aanbod, et cetera. 
 
De residuele waardebepalingsmethode is een methode die in beginsel alleen van toepassing 
is bij waardebepaling van gronden met een mogelijkheid tot projectontwikkeling en/of 
bebouwing. De methode wordt in de economische theorie aangeduid als 'backward pricing'. 
Door de stichtingskosten exclusief de prijs van de grond in mindering te brengen op de te 
verwachten marktwaarde na realisatie van het gereed product, verkrijgt men de waarde van 
grond, althans de prijs die men maximaal mag besteden bij verwerving van de grond. Bij de 
residuele waardebepalingsmethode worden derhalve drie bestanddelen onderscheiden: de 
waarde van de grond in onbebouwde staat (WG), de productiekosten (Po) en de waarde van 
het samenstel grond en opstallen nadat het vastgoedobject gereed is (W). De residuele 
waardebepalingsmethode kan vervolgens als volgt worden samengevat: W -/- Po = WG. 
Nadeel van deze methode is wel dat deze zeer gevoelig is voor de input. Zo kan een kleine 
wijzigingen in de parameters grote gevolgen hebben voor de uitkomst.  
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Disclaimer: Dit advies is bestemd voor de in dit advies genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen 

verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenz j met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

Op het moment dat hier meer gegevens over bekend zijn, de energieprijzen en /of subsidies 
bijgesteld worden, meer bekend is over de staat van onderhoud etc, dient de raming hiervoor 
te worden geactualiseerd.  

 
 
4.12. Back-testing 

Gloudemans heeft de inbrengwaarde niet eerder geraamd. Derhalve heeft geen back-testing 
plaatsgevonden. 
 
 

4.13. Onzekerheden waardering  
Op basis van de beschikbare marktinformatie, de marktomstandigheden en de door 
opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie, zijn deskundigen van oordeel dat in 
onderhavig advies rekening dient te worden gehouden met specifieke waarderings-
onzekerheden als gevolg van het feit dat is gewerkt met ramingen op basis van gevelopnamen. 
Als gevolg hiervan dient rekening gehouden te worden met een bandbreedte op de waardering. 
Deze is door deskundigen intuïtief bepaald op circa 10% van de waarde.  
 
 

4.14. Effect bijzondere uitgangspunten op de waardering 
In onderhavig advies zijn geen bijzondere uitgangspunten gehanteerd. 
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Disclaimer: Dit advies is bestemd voor de in dit advies genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen 

verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenz j met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

5. Bijlagen 
 
 

1. Toelichting per eigenaar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
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Toelichting per perceel 
 
 

  
1.1. Locatie:  
 
1.2. Rechthebbende 

Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt t/m 08-10-2020) berust het eigendom 
van de onroerende zaken met nummer 4741 bij: 
 

  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 
  

 
Het geheel is in recht van Erfpacht uitgegeven voor een periode van 40 jaar vanaf 1 november 
2019 aan: 
 

  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 
  

 
Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt t/m 08-10-2020) berust het eigendom 
van de onroerende zaken met nummer 4723 bij: 
 

  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 
 

 
Het geheel is in recht van opstal uitgegeven tot 23 juli 2023 aan: 
 

  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 
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1.6. Bodemkaart 
Volgens de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) bestaat de bodem van de 
cultuurgronden uit zogenaamde kalkrijke 
poldervaaggronden, bestaande uit lichte 
zavel aan de zuidzijde van het perceel, tot 
zware zavel met een strook lichte klei aan de 
noordoostzijde van het perceel. Dergelijke 
gronden worden gekenmerkt als zeer 
geschikt voor akker- en tuinbouw. Weinig 
droogtegevoelig. 
De grondwatertrap bedraagt VII. Hierbij 
bedraagt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) 80 -140 cm beneden 
maaiveld en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) meer dan 120 cm 
beneden maaiveld. 

 
Toestand van bodem en grondwater 
Deskundigen hebben beperkt onderzoek gedaan naar de situatie van de bodem en het 
grondwater ter plaatse van de onroerende zaak middels de informatie die beschikbaar is via 
www.bodemloket.nl. Uit dit onderzoek is gebleken dat de locatie bekend is als een locatie met 
bedrijfsactiviteiten. Uit de gegevens van het bodemloket blijken geen onderzoeksgegevens. 
 
Asbest 
In het kader van onderhavige opdracht is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van 
asbest en parasieten. Gelet op het bouwjaar van de onroerende zaak, wordt de kans op de 
aanwezigheid van asbest door deskundigen groot geacht.  
 
Energielabels 
Deskundigen hebben van de te verwerven locatie geen energielabels ingezien.  
 

1.7. Vergunningen 
 
Bouwvergunningen 
Aangenomen is dat alle bebouwing is gerealiseerd met bouwvergunning/omgevings-
vergunning voor de activiteit bouwen. Deskundigen hebben geen kennis genomen van een 
bouwvergunning. 
 

1.8. Gebruik van de onroerende zaak 
 
Huidig gebruik 
De onroerende zaak lijkt in gebruik te zijn als melkveebedrijf en bedrijfswoning.  
 
Beoogd gebruik 
De onroerende zaak wordt aangekocht ter realisering van een bedrijfsterrein. Ter plaatse van 
de onroerende zaak zal de te verwerven oppervlakte worden aangewend voor bedrijfsterrein 
 
 

  

 

 
Uitsnede bodemkaart  
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1.9. Bestemming van de onroerende zaak 
 
Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van 
de gemeente Zeewolde, vastgesteld door 
de raad van deze gemeente op 
29 september 2016. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende 
zaak bestemd tot “Agrarisch”. De gronden 
met deze bestemming zijn bestemd voor 
agrarische doeleinden. 
 
Voor een nadere omschrijving van de 
bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de 
verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie NL.IMRO.0050.BPBuitengebied2016-va01) 
 

1.10. Raming inbrengwaarde 
Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de hoofdrapportage. Uit de kadastrale recherche 
volgt dat de onroerende zaak voor 40 jaar in erfpacht is uitgeven door het rijk. Hierop zijn de 
algemene voorwaarden 40-jarig agrarisch erfpachtrecht Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 
(RVOB) 2012 van toepassing. Op basis van de voorwaarden zoals zijn opgenomen in de akte 
van ”Heruitgifte recht van erfpacht” is het niet mogelijk voor de erfpachter om de voorgenomen 
ontwikkeling zelf te realiseren. Derhalve heeft bij het bepalen van de inbrengwaarde geen 
splitsing plaatsgevonden tussen de waarde van het bloot eigendom en de waarde van het 
recht van opstal.  
 
Voor het ramen van de inbrengwaarde is zowel gekeken naar de waarde op basis van de 
huidige gebruiksmogelijkheden, alsmede op basis van de voorgenomen ontwikkeling. De 
hoogste van deze twee waarden is de marktwaarde. Uit onderstaande berekening volgt dat de 
onroerende zaak de hoogste waarde ontleent aan het voorgenomen gebruik. Gelet op deze 
conclusie heeft geen nadere detaillering van de berekening op basis van het vigerende gebruik 
plaatsgevonden.  
 
 

 
Fragment verbeelding 
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Op basis van bovenstaande berekening is de inbrengwaarde geraamd op afgerond 
€ 11.880.000,00. Aangezien de Windturbine niet van dezelfde eigenaar is, is deze afzonderlijk 
gewaardeerd. Deze is inclusief bij behoorde grond gewaardeerd op €   
 
Gelet op het feit dat de onroerende zaak in erfpacht is uitgegeven, dient op basis van artikel 
6.13 Wro ook rekening gehouden te worden met de kosten voor het vrijmaken van rechten. 
Hierbij is rekening gehouden dat de vergoeding van de waarde van de opstallen door de bloot 
eigenaar aan de pachter reeds in de voornoemde inbrengwaarde zitten verdisconteerd. Om 
de gronden vrij te maken zal de bloot eigenaar echter moeten zorgen dat de erfpachter elders 
een ander bedrijf kan opzetten. Aangenomen is dat hij daarbij gronden onder dezelfde 
condities kan pachten. De kosten voor het vrijmaken van rechten zijn geraamd op 
€   
 
De totale inbrengwaarde (exclusief sloopkosten) komt daarmee uit op €  
 
     

Hoeveelheid Eenheid Prijs per eenheid Bedrag Subtotaal Totaal

Werkelijke waarde o.b.v. gebruikswaarde

Opstallen
- bedrijfswoning met aanbouw 576                      m³ €                      

- Machineberging/jongveestal 470 m² €                      

- Ligboxenstal 1.850                   m² €                      

- Mestsilo 390                      m2 €                      

- Nieuwe stal 1.360                   m2 €                      

 - paardrijbak 450                      m2 €                      

- Voeropslag, verhardingen mestplaat, voersilo's 9.080                   m2 €                      

Totaal opstallen

Grond
agrarisch bouwvlak 1.44.48 ha €                     

Ondergrond bedrijfswoning 0.20.00 ha €                     

1.64.48 ha

resterend huiskavel 37.94.87 ha €                       

Subtotaal 39.59.35 ha

Totaal €              

Werkelijke waarde op basis van de complexwaarde 39.59.35 ha €                         11.878.050€              
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Asbest 
In het kader van onderhavige opdracht is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van 
asbest en parasieten. Gelet op het bouwjaar van de onroerende zaak, wordt de kans op de 
aanwezigheid van asbest door deskundigen groot geacht.  
 
Energielabels 
Deskundigen hebben van de te verwerven locatie geen energielabels ingezien.  
 

2.6. Vergunningen 
 
Bouwvergunningen 
Aangenomen is dat alle bebouwing is gerealiseerd met bouwvergunning/omgevings-
vergunning voor de activiteit bouwen. Deskundigen hebben geen kennis genomen van een 
bouwvergunning. 
 

2.7. Gebruik van de onroerende zaak 
 
Huidig gebruik 
De onroerende zaak is in gebruik als bedrijfswoning.  
 
Beoogd gebruik 
De onroerende zaak wordt aangekocht ter realisering van een bedrijfsterrein. Ter plaatse van 
de onroerende zaak zal de te verwerven oppervlakte worden aangewend voor bedrijfsterrein. 
 

2.8. Bestemming van de onroerende zaak 
 
Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van 
de gemeente Zeewolde, vastgesteld door 
de raad van deze gemeente op 
29 september 2016. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende 
zaak bestemd tot “Agrarisch”. De gronden 
met deze bestemming zijn bestemd voor 
agrarische doeleinden. De betreffende 
locatie heeft een specifieke aanduiding 
“tweede bedrijfswoning”. 
 
Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie NL.IMRO.0050.BP-
Buitengebied2016-va01). 
 

2.9. Raming inbrengwaarde 
Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de hoofdrapportage. Uit de hierna volgende  
vergelijking volgt dat de onroerende zaak de hoogste waarde ontleent aan de huidige 
gebruiksmogelijkheden als woning bij het naastgelegen bedrijf.  

 
Fragment verbeelding 
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De inbrengwaarde is derhalve geraamd op afgerond € 270.000,00.  
  

Hoeveelheid Eenheid Prijs per eenheid Bedrag Subtotaal Totaal
Werkelijke waarde op basis gebruikswaarde

Opstallen
- bedrijfswoning met aanbouw 498                m³ €               
- Verder erfinrichting m2

Totaal opstallen

Grond
agrarisch bouwvlak 0.00.00 ha €                
Ondergrond bedrijfswoning 0.11.49 ha €                

0.11.49 ha

Totaal 269.375€              

Werkelijke waarde op basis complexwaarde 0.11.49 ha €              
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3.1. Locatie:  
 
3.2. Rechthebbende 

Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt t/m 08-10-2020) berust het eigendom 
van de onroerende zaken met nummers 4252, 4746, en 4745 bij: 
 

  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 
  

 
Het perceel met nummer 4745 is belast met een recht van opstal ten name van: 
 

Voor 1/3 deel  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 

Voor 1/3 deel  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 

 
Voor 1/3 deel  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 

 
Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt t/m 08-10-2020) berust het eigendom 
van de onroerende zaken met nummers 4549 en 4550 bij: 
 

  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 
  

 
Het geheel is in recht van Erfpacht uitgegeven t/m 31 oktober 2020 aan: 
 

  
Gerechtigde 
Adres 
Postcode 
Plaats 
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3.6. Bodemkaart 
Volgens de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) bestaat de bodem van de 
cultuurgronden uit zogenaamde kalkrijke 
poldervaaggronden, bestaande uit lichte 
zavel aan de zuidoostzijde van het perceel, 
tot zware zavel op de rest van het perceel. 
Dergelijke gronden worden gekenmerkt als 
zeer geschikt voor akker- en tuinbouw. 
Weinig droogtegevoelig. 
De grondwatertrap bedraagt VII. Hierbij 
bedraagt de gemiddeld hoogste grondwater-
stand (GHG) 80 - 140 cm beneden maaiveld 
en de gemiddeld laagste grondwaterstand 
(GLG) meer dan 120 cm beneden maaiveld. 
 

3.7. Toestand van bodem en grondwater 
Deskundigen hebben beperkt onderzoek gedaan naar de situatie van de bodem en het 
grondwater ter plaatse van de onroerende zaak middels de informatie die beschikbaar is via 
www.bodemloket.nl. Uit dit onderzoek is gebleken dat de locatie bekend is als een locatie met 
bedrijfsactiviteiten. Uit de gegevens van het bodemloket blijken geen onderzoeksgegevens. 
 

3.8. Asbest 
In het kader van onderhavige opdracht is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van 
asbest en parasieten. Gelet op het bouwjaar van de onroerende zaak, wordt de kans op de 
aanwezigheid van asbest door deskundigen als aanwezig geacht.  
 

3.9. Energielabels 
Deskundigen hebben van de te verwerven locatie geen energielabels ingezien.  
 

3.10. Vergunningen 
 
Bouwvergunningen 
Aangenomen is dat alle bebouwing is gerealiseerd met bouwvergunning/omgevings-
vergunning voor de activiteit bouwen. Deskundigen hebben geen kennis genomen van een 
bouwvergunning. 
 

3.11. Gebruik van de onroerende zaak 
 
Huidig gebruik 
De onroerende zaak is in gebruik als melkveebedrijf en bedrijfswoning.  
 
Beoogd gebruik 
De onroerende zaak wordt aangekocht ter realisering van een bedrijfsterrein. Ter plaatse van 
de onroerende zaak zal de te verwerven oppervlakte worden aangewend voor bedrijfsterrein. 
 

  

 
 

 
Uitsnede bodemkaart  
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3.12. Bestemming van de onroerende zaak 
 
Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van 
de gemeente Zeewolde, vastgesteld door 
de raad van deze gemeente op 
29 september 2016. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende 
zaak bestemd tot “Agrarisch”. De gronden 
met deze bestemming zijn bestemd voor 
agrarische doeleinden. 
 
Voor een nadere omschrijving van de 
bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de 
verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie 
NL.IMRO.0050.BPBuitengebied2016-
va01) 
 

3.13. Raming inbrengwaarde 
Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de hoofdrapportage. 
  

 
 

De onroerende zaak ontleent de hoogste waarde aan de complexprijs. De inbrengwaarde is 
derhalve geraamd op afgerond € 14.350.000,00. Voor de kosten van het vrijmaken van het 
perceel erfpacht is rekening gehouden dat deze eind van de maand afloopt, waardoor hier 
geen kosten aan zijn verbonden.     

Hoeveelheid Eenheid Prijs per eenheid Bedrag Subtotaal Totaal

Werkelijke waarde op basis gebruikswaarde

Opstallen
- bedrijfswoning met aanbouw 646                      m³ €                   

- Machineberging/jongveestal 560 m² €                   

- Ligboxenstal 2.250                   m² €                   

- Mestbassin 1.400                   m2 €                   

- windturbine

- Voeropslag, verhardingen mestplaat, voersilo's 5.400                   m2 €                   

Totaal opstallen

Grond
agrarisch bouwvlak 1.43.25 ha €                        

Ondergrond bedrijfswoning 0.20.00 ha €                        

1.63.25 ha

Subtotaal 1.63.25 ha

Gronden
 - Zeewolde A 4746 22.79.39
 - Zeewolde A 4745 0.30.61
 - Zeewolde A, 4549 en 4550 23.09.35
 -

Totaal €             

Werkelijke waarde op basis complexprijs
47.82.60 ha 14.347.800€              

 
Fragment verbeelding 
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Cultuurgronden 
De cultuurgronden betreffen een huiskavel bij het bedrijf. Vanaf het erf loopt een kavelpad (het 
“snorpad”) ter ontsluiting van het perceel. Op ca. 140 meter ten zuidwesten van het erf bevindt 
zich een windmolen. Deze windmolen is ontsloten via een kavelpad vanaf het erf van 
Baardmeesweg 9. 

Overige voorzieningen 
Op het perceel kadastraal bekend als Zeewolde, sectie A nummer 5217, is een windmolen 
gesitueerd. 

4.6. Bodemkaart 
Volgens de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) bestaat de bodem van de 
cultuurgronden uit zogenaamde kalkrijke 
poldervaaggronden, bestaande uit zware 
zavel. Op een klein deel aan de oostzijde is 
sprake van lichte zavel. Dergelijke gronden 
worden gekenmerkt als zeer geschikt voor 
akker- en tuinbouw. Weinig droogtegevoelig. 
De grondwatertrap bedraagt VII. Hierbij 
bedraagt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) 80 - 140 cm 
beneden maaiveld en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) meer dan 120 cm 
beneden maaiveld. 

 
4.7. Toestand van bodem en grondwater 

Deskundigen hebben beperkt onderzoek gedaan naar de situatie van de bodem en het 
grondwater ter plaatse van de onroerende zaak middels de informatie die beschikbaar is via 
www.bodemloket.nl. Uit dit onderzoek is gebleken dat de locatie bekend is als een locatie met 
bedrijfsactiviteiten. Uit de gegevens van het bodemloket blijken geen onderzoeksgegevens. 
 

4.8. Asbest 
In het kader van onderhavige opdracht is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van 
asbest en parasieten. Gelet op het bouwjaar van de onroerende zaak, wordt de kans op de 
aanwezigheid van asbest door deskundigen als groot geacht.  
 

4.9. Energielabels 
Deskundigen hebben van de te verwerven locatie geen energielabels ingezien.  
 

4.10. Vergunningen 
 
Bouwvergunningen 
Aangenomen is dat alle bebouwing is gerealiseerd met bouwvergunning/omgevings-
vergunning voor de activiteit bouwen. Deskundigen hebben geen kennis genomen van een 
bouwvergunning. 
 

4.11. Gebruik van de onroerende zaak 
 
Huidig gebruik 
De onroerende zaak is in gebruik als melkveebedrijf en bedrijfswoning.  
 
 
Beoogd gebruik 
De onroerende zaak wordt aangekocht ter realisering van een bedrijfsterrein. Ter plaatse van 
de onroerende zaak zal de te verwerven oppervlakte worden aangewend voor bedrijfsterrein. 
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4.12. Bestemming van de onroerende zaak 
 
Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van 
de gemeente Zeewolde, vastgesteld door 
de raad van deze gemeente op 
29 september 2016. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende 
zaak bestemd tot “Agrarisch”. De gronden 
met deze bestemming zijn bestemd voor 
agrarische doeleinden. 
 
Voor een nadere omschrijving van de 
bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de 
verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie 
NL.IMRO.0050.BPBuitengebied2016-
va01). 
 

4.13. Raming inbrengwaarde 
Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de hoofdrapportage. 

 
 
Uit bovenstaande berekening volgt dat de onroerende zaak de hoogste waarde ontleent aan 
de complexwaarde. De inbrengwaarde wordt geraamd op afgerond € 6.850.000,00. Aangezien 
de windturbine niet dezelfde eigenaar heeft, in de inbrengwaarde daarvan afzonderlijk 
geraamd. Op basis van de uitgangspunten uit de hoofdrapportage is deze geraamd op 
€ 100.000,00 inclusief bijbehorende grond. De totale inbrengwaarde bedraagt derhalve 
€ 6.950.000,00.      

Hoeveelheid Eenheid Prijs per eenheid Bedrag Subtotaal Totaal

Werkelijke waarde op basis gebruikswaarde

Opstallen
bedrijfswoning met aanbouw 438                      m³ €                     

Paardenstal 74 m² €                     

Ligboxenstal 2.150                   m² €                     

Mestsilo 390                      m2 €                     

Stal 2 410                      €                     

Nieuwe stal 535                      m2 €                     

Paardrijbak 850                      m2 €                     

Voeropslag, verhardingen mestplaat, voersilo's 5.700                   m2 €                     

Totaal opstallen

Grond
agrarisch bouwvlak 1.83.00 ha €                     

Ondergrond bedrijfswoning 0.10.00 ha €                     

1.93.00 ha

Agrarische grond 20.89.46 €                        

Subtotaal 20.89.46 ha
Totaal 22.82.46 ha €             

Werkelijke waarde op basis voorgenomen ontwikkeling 22.82.46 ha 30 6.847.380€                 

 
Fragment verbeelding 
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5.11. Vergunningen 
 
Bouwvergunningen 
Aangenomen is dat alle bebouwing is gerealiseerd met bouwvergunning/omgevings-
vergunning voor de activiteit bouwen. Deskundigen hebben geen kennis genomen van een 
bouwvergunning. 
 
 

5.12. Gebruik van de onroerende zaak 
 
Huidig gebruik 
De onroerende zaak is in gebruik als akkerbouwbedrijf en bedrijfswoning.  
 
Beoogd gebruik 
De onroerende zaak wordt aangekocht ter realisering van een bedrijfsterrein. Ter plaatse van 
de onroerende zaak zal de te verwerven oppervlakte worden aangewend voor bedrijfsterrein. 
 
 

5.13. Bestemming van de onroerende zaak 
 
Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van 
de gemeente Zeewolde, vastgesteld door 
de raad van deze gemeente op 
29 september 2016. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende 
zaak bestemd tot “Agrarisch”. De gronden 
met deze bestemming zijn bestemd voor 
agrarische doeleinden. 
 
Voor een nadere omschrijving van de 
bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de 
verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie 
NL.IMRO.0050.BPBuitengebied2016-va01). 
 

  

 
Fragment verbeelding 
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5.14. Raming inbrengwaarde 
Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de hoofdrapportage. 
  

 
 
Uit bovenstaande berekening volgt dat de onroerende zaak de hoogste waarde ontleent aan 
de complexwaarde. De inbrengwaarde wordt geraamd op afgerond € 20.340.000,00.  

  

Hoeveelheid Eenheid Prijs per eenheid Bedrag Subtotaal Totaal

Werkelijke waarde op basis gebruikswaarde

Opstallen
- bedrijfswoning met aanbouw 780                      m³ €                    

- Loods achter woning 1 680 m² €                    

- Loods achter woning 2 680                      m² €                    

- Nieuwe loods 1.200                   m2 €                    

- Windturbine

- Verhardingen etc 3.150                   m2 €                    

Totaal opstallen

Grond
agrarisch bouwvlak 0.90.00 ha €                      

grond tussen bouwvlak en erf 0.15.00 €                      

Ondergrond bedrijfswoning 0.21.13 ha €                      

1.26.13 ha

Cultuurgrond 66.54.63 €                      

Subtotaal 66.54.63 ha
Resterende kavel/erf

Totaal 67.80.76 ha €           

Werkelijke waarde op basis complexprijs 67.80.76 ha 30 20.342.280€              
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6.5. Bodemkaart 
Volgens de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) bestaat de bodem van de 
cultuurgronden uit zogenaamde kalkrijke 
poldervaaggronden, bestaande uit zware 
zavel. Dergelijke gronden worden 
gekenmerkt als zeer geschikt voor akker- en 
tuinbouw. Weinig droogtegevoelig. De 
grondwatertrap bedraagt VII. Hierbij bedraagt 
de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
(GHG) 80 - 140 cm beneden maaiveld en de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) 
meer dan 120 cm beneden maaiveld. 
 

 
 
 
6.6. Toestand van bodem en grondwater 

Deskundigen hebben beperkt onderzoek gedaan naar de situatie van de bodem en het 
grondwater ter plaatse van de onroerende zaak middels de informatie die beschikbaar is via 
www.bodemloket.nl. Uit dit onderzoek is gebleken dat de locatie bekend is als een locatie met 
bedrijfsactiviteiten. Uit de gegevens van het bodemloket blijken geen onderzoeksgegevens. 
 

6.7. Asbest 
In het kader van onderhavige opdracht is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van 
asbest en parasieten. Gelet op het bouwjaar van de onroerende zaak, wordt de kans op de 
aanwezigheid van asbest door deskundigen als niet groot geacht.  
 

6.8. Gebruik van de onroerende zaak 
 
Huidig gebruik 
Over het huidige gebruik is geen informatie bekend. 
 
Beoogd gebruik 
De onroerende zaak wordt aangekocht ter realisering van een bedrijfsterrein. Ter plaatse van 
de onroerende zaak zal de te verwerven oppervlakte worden aangewend voor bedrijfsterrein. 
 

6.9. Bestemming van de onroerende zaak 
 
Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van de gemeente 
Zeewolde, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 29 september 2016. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd tot “Agrarisch”. De gronden met deze 
bestemming zijn bestemd voor agrarische doeleinden. 
 
Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie NL.IMRO.0050.BP-
Buitengebied2016-va01). 
 

  

 

 
Uitsnede bodemkaart  
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6.10. Raming inbrengwaarde 
Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de hoofdrapportage. De onroerende zaak 
ontleent de hoogste waarde aan de complexwaarde, voor 22.85.58 ha uitmakende een bedrag 
van € 6.856.740,00, afgerond € 6.860.000,00.  
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7.7. Gebruik van de onroerende zaak 
 
Huidig gebruik 
Over het huidige gebruik is geen informatie bekend. 
 
Beoogd gebruik 
De onroerende zaak wordt aangekocht ter realisering van een bedrijfsterrein. Ter plaatse van 
de onroerende zaak zal de te verwerven oppervlakte worden aangewend voor bedrijfsterrein. 
 

7.8. Bestemming van de onroerende zaak 
 
Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van de gemeente 
Zeewolde, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 29 september 2016. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd tot “Agrarisch”. De gronden met deze 
bestemming zijn bestemd voor agrarische doeleinden. 
 
Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie NL.IMRO.0050.BP-
Buitengebied2016-va01) 
 

7.9. Raming inbrengwaarde 
Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de hoofdrapportage. Door de deskundigen is er 
rekening mee gehouden dat voor dit soort onroerende zaken geen afzonderlijke markt bestaat, 
zodat een redelijk handelend en denkend koper deze zal waarderen op basis van de 
complexwaarde, voor 0.00.32 ha uitmakende een bedrag van € 960,00, afgerond € 1.000,00.  
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8.7. Bestemming van de onroerende zaak 
 
Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van de gemeente 
Zeewolde, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 29 september 2016. 
 
In dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd tot “Agrarisch”. De gronden met deze 
bestemming zijn bestemd voor agrarische doeleinden. Binnen deze bestemming zijn ook aan 
de agrarische bestemming ondergeschikte ontsluitingswegen mogelijk.  
 
Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie NL.IMRO.0050.BP-
Buitengebied2016-va01) 
 

8.8. Raming inbrengwaarde 
Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de hoofdrapportage. Aangezien de weg niet als 
openbare weg blijft gehandhaafd, zal een redelijk handelend en denkend koper deze op de 
complexprijs waarderen. Derhalve is de onroerende zaak, groot 515 m², gewaardeerd op 
€ 15.450,00, afgerond € 15.000,00.  
 
 





                                                                                           
      
 
Welke belangrijke onderwerpen ontbreken er volgens jou in de overeenkomst? Willen jullie hier
over nadenken en voorbereiden?
 
Graag bespreken  en ondergetekende dit tijdens het Afstemmingsoverleg van 3 november.
 
Tot dan!
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens ,
 

Provincie Flevoland, afdeling Strategie en Beleid
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad
T (0320) 
W @flevoland.nl
www.flevoland.nl
Niet aanwezig op woensdag en vrijdagmiddag
 
logo

 
 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 15:25
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: RE: Afstemmingsoverleg project Tulip: Agenda 30 juni
 
Beste allen,
 
Bijgevoegd de geupdate actielog. Zouden jullie even willen checken hoe het staat met de zaken die
nu nog op rood staan. Wellicht dat een aantal al op groen kunnen.
 
Alvast bedankt en voor nu alvast een goed weekend
 

Van:  
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 16:35
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 



@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>
CC: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 
@flevoland.nl>

Onderwerp: RE: Afstemmingsoverleg project Tulip: Agenda 30 juni
 
Beste allen,
 
Morgenmiddag hebben we weer afstemmingsoverleg Tulip. Ik zou de volgende agenda voor
willen stellen:
 

1. Algemene stavaza project ( )
2. Update afgelopen weken op:

a. Vergunningen
b. Stikstof/MER/Milieu/Water
c. Landschappelijke inpassing
d. Infra/ontsluiting
e. Grond/Rijksvastgoedbedrijf
f. Nationale datacenterstrategie
g. Anterieure overeenkomst
h. Strategische notitie/maatschappelijke bijdrage

3. Actielog doorlopen (zie bijgevoegd)
4. W.v.t.t.k. en afsluiting

 
Tot morgen.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Afdeling Strategie & Beleid
Provincie Flevoland
T:   0320 
M: 06 
E:   @flevoland.nl
W: www.flevoland.nl
 

 



Van:
Aan: @vbk.nl; 
Cc:
Onderwerp: RE: Afspraak Anterieure overeenkomst project Tulip
Datum: maandag 21 september 2020 17:23:46
Bijlagen: image005.jpg

image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image012.jpg
20200919 Ontwerp EP Trekkersveld Zeewolde.docx

Allen,
 
Hierbij voor ons overleg van morgenochtend de 80/90% versie van het ontwerp exploitatieplan.
De berekening van de exploitatieopzet zijn nog niet geactualiseerd, dus met name de getallen
ontbreken nog.
 
Verder hebben jullie zo wel een idee van de tekstuele opzet van een exploitatieplan n geval wij
op enig moment besluiten het exploitatieplan in procedure te (moeten) brengen (omdat er geen
anterieure overeenkomst ligt).
 
Met vriendelijke groet,

T: 010 /06
E: @rho.nl
W: www.rho.nl
 
Weena 505 3013 AL Rotterdam (Delftse Poort)
Verdieping 35 en 36 - Hoofdingang - Verd. 36
Postbus 150 3000 AD ROTTERDAM

       
* aanmelden voor onze nieuwsbrief? - klik dan hier

 
Van:  
Verzonden: donderdag 10 september 2020 17:21
Aan: @zeewolde.nl>; @flevoland.nl>
CC: @dgmr.nl>; @zeewolde.nl>; 

@rho.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak Anterieure overeenkomst project Tulip
 
Allen,
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Hierbij van mijn kant uit een bijgestelde versie van de uitgangspunten t.b.v. het exploitatieplan
alsmede het resultaat van een eerste integrale berekening van de exploitatieopzet ven het
exploitatieplan.
 
Tot morgen!
 
Met vriendelijke groet,

T: 010 /06
E: @rho.nl
W: www.rho.nl
 
Weena 505 3013 AL Rotterdam (Delftse Poort)
Verdieping 35 en 36 - Hoofdingang - Verd. 36
Postbus 150 3000 AD ROTTERDAM

       
* aanmelden voor onze nieuwsbrief? - klik dan hier

 
Van: @zeewolde.nl] 
Verzonden: woensdag 9 september 2020 18:38
Aan: @rho.nl>; @flevoland.nl>
CC: @dgmr.nl>; @zeewolde.nl>
Onderwerp: Afspraak Anterieure overeenkomst project Tulip
 
Dag,
 
Bijgevoegd mail ik jullie alvast een concept anterieure overeenkomst en een memo tbv ons
overleg van komende vrijdag 11 sept om 10.30 
 
Deze bijeenkomst zal fysiek plaatsvinden in het gemeentehuis van Zeewolde / zaal
Aardzee
 
Tot dan!
 
Gr. 





Van:
Aan:
Onderwerp: De anterieure overeenkomst
Datum: maandag 15 juni 2020 18:17:38

Dag 
 
Het is moeilijk aan te geven wat de reikwijdte van de anterieure overeenkomst is. Het zijn namelijk de
gemeente en initiatiefnemer die de inhoud en reikwijdte bepalen… Zie ook hieronder. Ik weet niet
hoever de gemeente gaat. Ze kunnen in ieder geval de kosten die middels een exploitatieplan in rekening
kunnen worden gebracht eronder scharen (zie ook:
https://vng nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Ruimte/2010/20101122_Handreikingexploitatieplan.pdf
). Ik noem dit altijd de ‘spiegelwerking’ van de formele regeling, die vaak ook bepalend is voor het
vrijwillige stadium.
 
Tot zover even.
 
Groet,
 

 
 
Anterieure overeenkomst
De anterieure overeenkomst (art. 6.24 Wro, privaat rechtelijke overeenkomst) is heel breed en kent -
vanwege het vrijwillige karakter- geen nadere inkadering door wet. In de toelichting wordt wel
aangegeven dat ‘betaalplanologie’ niet mag (kopen van planologische wijziging). Verder gelden
natuurlijk regels redelijkheid en billijkheid, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ed…
 
Een anterieure overeenkomst wordt wel begrensd vanwege de vrijwilligheid. De initiatiefnemer kan -als
een anterieure overeenkomst niet lukt- door het exploitatieplan (publieke regeling) tot een bijdrage
gedwongen worden. Dit kan door de kosten verbonden aan de exploitatie door aan de
omgevingsvergunning een voorschrift te verbinden tot het betalen van een exploitatiebijdrage (grondslag
hiervoor vormt artikel 6.17, lid 1 Wro). Bij het betalingsvoorschrift wordt een termijn genoemd
waarbinnen de exploitatiebijdrage dient te worden betaald (op basis van een exploitatieplan kan trouwens
ook een overeenkomst worden aangegaan nl de ‘posterieure overeenkomst’).
 
In de wet (en besluit ) zijn wel eisen -deels verplicht, deels facultatief- voor het exploitatieplan
opgenomen (zie art 6.13 Wro).
 
Art 6.13 Wro
 
1. Een exploitatieplan bevat:
 
a. een kaart van het exploitatiegebied;
 
b. een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het
exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het
exploitatiegebied;
 
c. een exploitatieopzet, bestaande uit:
1° voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden voor de
toepassing van deze afdeling worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die
gronden;
 
2° een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van de schade
die op grond van artikel 6.1 voor vergoeding in aanmerking zou komen;
 
3° een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van de onder 1° tot en met 3°
bedoelde ramingen;
 
4° een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;
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5° voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en
bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen;
 
6° de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.
 
 
2. Een exploitatieplan kan bevatten:
 
a. een kaart waarop het voorgenomen grondgebruik is aangegeven en de gronden welke de gemeente
beoogt te verwerven;
 
b. eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de
aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied;
 
c. regels omtrent het uitvoeren van de onder b bedoelde werken en werkzaamheden;
 
d. een uitwerking van de in artikel 3.1, eerste lid, en artikel 2.22, zesde lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht bedoelde regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid;
 
e. regels met inachtneming waarvan bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bij het
exploitatieplan aan te geven regels.
(…)
 
 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bovenstaande nader uitgewerkt in art. 6.2.4
(kostenramingen):
 
Artikel 6.2.4 [Kostenramingen]
Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten tweede, van de wet, worden gerekend de
ramingen van:
a. de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen grondmechanisch en
milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieukundig onderzoek, archeologisch en
cultuurhistorisch onderzoek;
b. de kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlaktewateren, het verrichten van grondwerken,
met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven;
c. de kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied;
d. de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden,
opstallen, activiteiten en rechten in het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen het beperken van
milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren;
e. de in artikel 6.2.3 en de onder a tot en met d en g tot en met n bedoelde kosten met betrekking tot
gronden buiten het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen de kosten van de noodzakelijke
compensatie van in het exploitatiegebied verloren gegane natuurwaarden, groenvoorzieningen en
watervoorzieningen;
f. de in artikel 6.2.3 en de onder a tot en met d bedoelde kosten, voor zover deze noodzakelijk zijn in
verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in
aanmerking komen;
g. de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, verband houdende met de aanleg van de
voorzieningen en werken, bedoeld onder a tot en met f, en in artikel 6.2.3, onder c en d;
h.de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het
exploitatiegebied;
i. de kosten van het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en prijsvragen voor
het stedenbouwkundig ontwerp van de locatie, en de kosten van vergoedingen voor deelname aan de
prijsvraag;
j. de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te verrichten
werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de in dit besluit
bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en werkzaamheden;
k.de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden, verminderd
met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten;
l. de kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet;
m. niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW, of andere niet-terugvorderbare
belastingen, over de kostenelementen, genoemd onder a tot en met l;
n. rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten.



 
 
Artikel 6.2.5 [Kosten van voorzieningen]
Tot de voorzieningen, bedoeld in artikel 6.2.4, onder c, worden gerekend:
a. nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor zover de aanlegkosten bij of door
de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de verbruikstarieven kunnen worden gedekt;
b. riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken;
c. wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpaden,
waterpartijen, watergangen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, bruggen, tunnels,
duikers, kades, steigers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze voorzieningen verband houdende
werken en bouwwerken;
d. infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor
zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de
gebruikstarieven kunnen worden gedekt;
e. groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen, speelplaatsen, trapvelden en
speelweiden, natuurvoorzieningen en openbare niet-commerciële sportvoorzieningen;
f. openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen;
g. straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten en afrasteringen in de openbare
ruimte;
h. gebouwde parkeervoorzieningen, voor zover deze leiden tot optimalisering van het grondgebruik en
verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, openbaar toegankelijk zijn en voornamelijk worden
gebruikt door bewoners en gebruikers van het exploitatiegebied, voor zover de aanlegkosten bij of door
de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de gebruikstarieven kunnen worden gedekt;
i. uit een oogpunt van milieuhygiëne, archeologie of volksgezondheid noodzakelijke voorzieningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit een advies van Bregman Advisering, van 8 april 2020:
 
De reikwijdte van de anterieure overeenkomst

Artikel 6.24 biedt de juridische basis voor de anterieure overeenkomst
[1]

. Artikel 6.24, lid 1, aanhef en
onder a luidt als volgt:
 
“1. Bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie kunnen burgemeester en wethouders in
de overeenkomst bepalingen opnemen inzake:
a. financiële bijdragen aan de grondexploitatie alsmede op basis van een vastgestelde structuurvisie, aan
ruimtelijke ontwikkelingen”.
 
Dat met anterieure overeenkomsten op grond van artikel 6.24 een ruimere kostentoerekening mogelijk is
dan posterieur op grond van een exploitatieplan of op grond van een posterieure overeenkomst blijkt uit
de begrenzing die in het tweede van artikel 6.24 voor posterieure overeenkomsten wordt aangebracht:
 
”2. Na vaststelling van een exploitatieplan nemen burgemeester en wethouders bij het aangaan van een
overeenkomst over grondexploitatie het exploitatieplan in acht, met dien verstande dat de overeenkomst
bepalingen kan bevatten over de uitwerking van onderwerpen uit het exploitatieplan, maar geen
bepalingen kan bevatten over onderwerpen welke deel kunnen uitmaken van een exploitatieplan, maar
daarin niet zijn opgenomen”.
 
Dat met een anterieure overeenkomst gemeenten nadrukkelijk ruimere kostentoedelingsmogelijkheden
hebben dan na vaststelling van een exploitatieplan blijkt ook de parlementaire behandeling van de
regeling inzake grondexploitatie, onder meer uit de Nota naar aanleiding van het Verslag. Daar stelt de
toenmalige minister dat een gemeente met een anterieur contract meer zekerheid krijgt “over tempo, aard
en omvang van het bouwprogramma, de mogelijkheid om ook wat te verevenen en meer regiezaken te
regelen en de mogelijkheid om andere aspecten als grondoverdracht of exploitatie van vastgoed te

regelen”. 
[2]

 



Hoe dan ook is de wettelijke basis voor kostentoedeling in artikel 6.24 Wro heel breed gehouden. In de
memorie van toelichting wordt bij artikel 6.24 opgemerkt dat er gezien het vrijwillige karakter geen
nadere inkadering plaatsvindt. Tegelijkertijd wordt de volgende kanttekening geplaatst: “Uit het creëren
van de mogelijkheid om te contracteren over bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen mag niet afgeleid
worden dat het mogelijk zou zijn planologische wijzingen te kopen. De publiekrechtelijke
besluitvorming en afweging van verzoeken om planologische medewerking dienen telkens plaats te
vinden op basis van planologische overwegingen. De financieel-economische uitvoerbaarheid van het
plan speelt een rol als randvoorwaarde. Artikel 6.24 leidt in die zin ook niet tot een verkapte
‘open ruimte heffing’ waarbij overheden eenzijdig willekeurige financiële

afdrachten kunnen opleggen”. 
[3]

 
Omdat alleen planologische overwegingen bij het maken van afspraken over kostenverhaal een rol

mogen spelen, is bij Nota van Wijziging
[4]

 de structuurvisie als basis voor anterieure afspraken
toegevoegd in de tekst van artikel 6.24, lid 1.
 
Naast het probleem van de planologische basis voor anterieure kostentoedelingsafspraken blijft ook de
ongelijkwaardigheid van beide partijen bij dergelijke afspraken een complicatie. De minister stelt in de
Nota naar aanleiding van het Verslag in dit verband: “Het wetsvoorstel biedt geen expliciete garantie ter
voorkoming van zogenoemde betaalplanologie, maar zoals ik elders heb aangegeven, is een handelwijze
van de gemeente die neerkomt op betaalplanologie in strijd met het wettelijk stelsel te achten”.
 
Waar de juridische grenzen ten aanzien van de kostentoerekening op grond van anterieure
overeenkomsten liggen is lastig voorspelbaar. Omdat ‘de nodige grenzen’ in de tekst van artikel 6.24
Wro echter tamelijk ruim zijn (het moet gaan om ‘financiële bijdragen aan de grondexploitatie alsmede
op basis van een vastgestelde structuurvisie, aan ruimtelijke ontwikkelingen’) biedt dit gemeenten
voldoende inhoudelijke onderhandelingsruimte. 
 
Waar wel een grens ligt is daar waar aantoonbaar sprake is van ‘betaalplanologie’. Mede gelet op wat
daarover tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de afdeling grondexploitatie in
de Wro is opgemerkt, is er het risico van nietigverklaring van gemaakte kostentoedelingsafspraken in een
dergelijke situatie. Dit risico neemt naar de indruk van ondergetekende toe naarmate de
kostentoedelingsafspraken meer afwijken van de mogelijkheden van posterieur kostenverhaal, waarbij
sprake is van toepassing van de criteria profijt, causaliteit en proportionaliteit, waarbij met name het
laatste criterium van betekenis is.
 
1 Zie hierover onder meer J.A.M. van den Brand, A.G. Bregman en J.F. de Groot, De
Grondexploitatiewet: enkele verkenningen, Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 34, 2006,
p. 99 e.v.
2 Kamerstukken II, 2005/06, 30218 nr. 6, p. 11.
3 Kamerstukken II, 2004/05, 30218 nr. 3, p. 25.
 
 

[1]
 Zie hierover onder meer J.A.M. van den Brand, A.G. Bregman en J.F. de Groot, De Grondexploitatiewet: enkele

verkenningen, Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 34, 2006, p. 99 e.v.
[2]

 Kamerstukken II, 2005/06, 30218 nr. 6, p. 11.
[3]

 Kamerstukken II, 2004/05, 30218 nr. 3, p. 25.
[4]

 Kamerstukken II, 2005/06, 30218 nr. 7.
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Samenvatting Anterieure Overeenkomst Gemeente Zeewolde, Provincie Flevoland en
Polder Networks.

Considerans

De Gemeente Zeewolde en Polder Networks hebben op 1 september 2020 een Letter of
Interest (Verklaring van belangstelling, hierna: LOI) getekend, waarin de Gemeente en
Polder Networks zijn overeengekomen gezamenlijk te onderzoeken of het Datacenter
Project haalbaar is.

Polder Networks B.V. (een dochter van META), overweegt een hyperscale datacenter te
bouwen en te exploiteren op gronden aan de Baardmeesweg te Zeewolde. Het Datacenter
Project maakt deel uit van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Trekkersveld IV. Deze
gronden hebben nu nog een agrarische bestemming. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken is wijziging van het bestemmingsplan een voorwaarde.

Volgens de Wet ruimtelijke ordening wordt een bestemmingsplan begeleid door een
exploitatieplan of een anterieure overeenkomst. Gemeente Zeewolde heeft ervoor
gekozen om met Polder Networks een Anterieure Overeenkomst (AO) af te sluiten. Omdat
het Datacenter Project ook impact heeft op provinciale belangen, is de provincie als derde
partij bij deze AO betrokken.

Zodoende is de AO als drie-partijen-overeenkomst een juridisch document waarin de
gemeente, provincie en Polder Networks wettelijke en bovenwettelijke afspraken met
elkaar maken. In de AO stellen de partijen vast dat, met inachtneming van hetgeen in de
AO is overeengekomen (waaronder het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor
de uitvoering van het project)), het Project in beginsel haalbaar is.

De AO ziet toe op de manier waarop diverse percelen in het gebied door de Gemeente
doorverkocht en overgedragen zullen worden aan Polder Networks. Ook de wettelijke
kosten die in het grondexploitatieplan thuis horen, zijn in de AO opgenomen.

Naast de wettelijke verplichtingen biedt de AO een mogelijkheid om de bovenwettelijke
aspecten van het Datacenter Project met elkaar af te spreken. Deze bovenwettelijke
afspraken hebben betrekking op restwarmte, toepassing van zonnepanelen,
natuur-inclusieve inrichting van het terrein en omliggende gebieden, economische
spin-off via hun community programma’s en infrastructurele afspraken.
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Gemeente Zeewolde, Provincie Flevoland en Polder Networks hebben zich ten doel
gesteld en hebben afspraken gemaakt over het beperken van de impact van het
Datacenter Project op natuur en omwonenden. Om die reden is een campusontwerp
uitgewerkt voor het Datacenter Project dat binnen de landschappelijke kaders van
Provincie Flevoland past. In aanvulling daarop zijn in de AO regelingen bevestigd rondom
een ecologische, bio-diverse, natuur-inclusieve inrichting van de Datacenter Locatie met
inbegrip van habitat bescherming.

Ook maken partijen in de AO afspraken over het beschikbaar stellen van beschikbare
restwarmte als de Gemeente en Provincie een warmtenetwerk ontwikkelen. Polder
Networks stelt zich ten doel om 100% hernieuwbare energie voor het Datacenter Project
in te kopen en de toepassing van een overeengekomen hoeveelheid zonnepanelen te
realiseren als delen van de site beschikbaar zijn na de bouw.

Daarnaast zien de drie partijen het Datacenter Project als een belangrijke kans voor
stimulering van de lokale en regionale economie . De partijen voorzien dat de significante
economische activiteit van het datacenter bijdragen zal leveren aan de lokale economie.
Ook maken partijen afspraken om gemeenschapsgerichte initiatieven te ontwikkelen
(community programs) in de gemeente Zeewolde en provincie Flevoland.

Op de hoofdlijnen kunnen de artikelen in de AO als volgt samengevat worden:

Artikel 1
Dit artikel beschrijft de definities die in de Anterieure Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 2
De overeenkomst moet worden aangemerkt als een anterieure overeenkomst van
grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid Wet ruimtelijke ordening (Wro). In
deze overeenkomst wordt het verhaal van de kosten van grondexploitatie 'anderszins'
verzekerd. Daarmee bestaat er voor de Gemeente geen verplichting om op grond van
artikel 6.12, eerste lid Wro een exploitatieplan vast te stellen.

Artikel 3
In het kader van de realisatie van het Datacenter Project zijn afspraken gemaakt met
betrekking tot de overlegstructuur.

Artikel 4 en 5
In artikel 4 hebben de Gemeente en Polder Networks de afspraken over de publieke
medewerking uitgewerkt mede over de te volgen procedures met betrekking tot de
vaststelling van het bestemmingsplan. In artikel 5 zijn de afspraken over publieke
samenwerking tussen de provincie en Polder Networks opgenomen.
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Artikel 6
In dit artikel zijn de afspraken opgenomen over de grondverwerving. De gemeente heeft
een groot deel van de benodigde gronden verworven en doorgeleverd aan Polder
Networks. Er zijn afspraken gemaakt over de verwerving en de levering van gronden,
onder meer welke nog bij andere partijen in eigendom zijn zoals bijvoorbeeld het Rijks
Vastgoed Bedrijf.

Artikel 7
Het ontwerp, voorbereiding en uitvoering (waaronder begrepen (aanvraag van) alle
noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen) van het Datacenter Project
geschiedt geheel voor rekening en risico van Polder Networks. Polder Networks draagt,
voor eigen rekening en risico, zorg voor de aansluiting ten behoeve van het Datacenter
Project op de nuts-, telecommunicatie- c.q. datavoorzieningen, riolering en wegen op
eigen terrein, alsmede voor de aanleg van een hoogspanningsverbinding/netstation met
TenneT.

Artikel 8
In artikel 8 zijn de afspraken vastgelegd over de wens van Polder Networks om een eigen
aansluiting op de Gooiseweg te realiseren. De afspraken hebben betrekking op de
vergunningsprocedure, financiële afspraken en de afkoop van het groot onderhoud.
Polder Networks betaalt de kosten voor aanleg en onderhoud.

Artikel 9.
Voor een goede afwikkeling van het verkeer van en naar zowel het Datacenter Project als
naar Trekkersveld IV is het noodzakelijk de doorstroming van het verkeer op de Gooiseweg
N305 ter hoogte van het kruispunt met de Ganzenweg N302 te verbeteren. In dit artikel
zijn hiervoor nadere afspraken gemaakt.  Polder Networks betaalt de kosten voor aanleg
en onderhoud.

Artikel 11.
Ten behoeve van de ontsluiting van het bedrijventerrein Trekkersveld IV en de Datacenter
Locatie worden verkeerstechnische aanpassingen op bedrijventerrein Trekkersveld III
uitgevoerd en legt de Gemeente vanaf de Assemblageweg een brug aan over de
Baardmeesvaart, wegen met naastliggend fietspad op het bedrijventerrein Trekkersveld IV
alsmede een aansluiting op de nieuwe weg parallel aan de Baardmeesweg. Met Polder
Networks zijn over deze verkeerstechnische aanpassingen afspraken gemaakt over de
procedure van de infrastructurele werken en de financiële bijdrage van Polder Networks.
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Artikel 12.
Mocht de Ontsluiting Trekkersveld IV niet tijdig gereed zijn in verband met de bouw van
het Datacenter Project, dan mag Polder Networks, voor eigen rekening en risico een
tijdelijke dam en bouwweg (doen) bouwen over Trekkersveld IV naar de Datacenter
Locatie.

Artikel 13
Gemeente Zeewolde dient in verband met de ontwikkeling van de 35 ha bedrijfsterrein
watercompensatie te doen. Met het Waterschap is afgesproken dat deze
watercompensatie zal plaatsvinden met de verbreding van de Baardmeestocht. Hierdoor
kan het laatste gedeelte van de vaarroute Blauwe Diamant worden aangelegd. Met Polder
Networks zijn afspraken gemaakt over een financiële bijdrage.

Artikel 15

Uitvoering  van de afspraken die zijn gemaakt over de levering van overeengekomen
hoeveelheden beschikbare restwarmte door Polder Networks aan de Gemeente/Provincie
(als de Gemeente en Provincie besluiten tot aanleg van een warmtenet en warmte
opwaardeer station). Belangrijkste afspraken zijn:

1. Polder Networks levert voor een periode van 20 jaar gratis beschikbare
restwarmte.

2. Polder Networks investeert op eigen terrein de benodigde infrastructuur om
beschikbare restwarmte te leveren bij het Warmte Opwaardeer Station (WOS)

3. Er zijn met Polder Networks afspraken gemaakt over een bijdrage om de
aansluitkosten van woningeigenaren te verlagen.

Artikel 18.
Polder Networks verbindt zich om de bouwwerkzaamheden volgens LEED certificering
niveau Goud uit te voeren.

Artikel 20.
De Gemeente, Provincie en Polder Networks zijn voornemens om 20 MWp aan energie
opwek met zonnepanelen te realiseren. 13 MWp zal in beginsel op het terrein van Polder
Networks en 7 MWp  op het bedrijfsterrein van de gemeente Zeewolde worden
gerealiseerd.
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Artikel 21
Provincie Flevoland en Polder Networks hebben de door Polder Networks te treffen
maatregelen herbevestigd die biodiversiteit, natuur inclusiviteit en habitat bescherming
op en rond het terrein van het Datacenter bevorderen, waarvan 16.9 ha op terrein van
Polder Networks.

Artikel 22.
Het moederbedrijf van Polder Networks ondersteunt en investeert in de lange termijn
vitaliteit en ontwikkeling van de regio’s waar haar datacenters zijn gevestigd. Het bedrijf
heeft gemeenschaps- en regio gerichte initiatieven ontwikkeld en geïmplementeerd voor
al zijn operationele datacenters, inclusief die in Europa. Het bedrijf  gaat investeringen en
programma's van een vergelijkbare omvang en reikwijdte in de regio Zeewolde en in
provincie Flevoland ondersteunen zodra het eerste datacenter gebouw in gebruik
genomen wordt.

Artikel 24.
Polder Networks vergoedt aan de Gemeente een bedrag ter dekking van de kosten van
grondexploitatie, waaronder begrepen de kosten voor het opstellen van het
bestemmingsplan, het Exploitatieplan, het Beeldkwaliteitplan, begeleiding van de
grondverwerving en projectleiding en coördinatie namens de gemeente Zeewolde, de
kosten van de Commissie m.e.r., de kosten van de door de Gemeente ingeschakelde
adviseurs en overige gemeentelijke en provinciale kosten in verband met de ontwikkeling
van het Datacenter Project.

Artikel 31
Partijen  gaan samenwerken om de ontwikkeling en realisatie van de ontwikkeling
(waaronder het Datacenter Project) op korte termijn mogelijk te maken. De verplichtingen
van Polder Networks in verband met deze overeenkomst zijn echter onder voorbehoud
van het nemen van positieve definitieve investeringsbeslissingen door Polder Networks. In
dit artikel zijn afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen deze
investeringsbeslissingen moeten zijn genomen, en de te doorlopen stappen wanneer
investeringsbeslissingen niet, of niet tijdig worden genomen.

Bij de Anterieure Overeenkomst zijn diverse bijlagen opgenomen zoals een tekening van
het plangebied en de locatie van de verschillende toegangswegen. Een belangrijke bijlage
is de financiële uitwerking van de diverse gemaakte afspraken. Mede in verband met nog
te volgen aanbestedingen voor bijvoorbeeld infrastructurele werken blijft de financiële
paragraaf geheim.
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Van:
Aan:
Onderwerp: 20210409 anterieure overeenkomst schoon_51373567_1 opm. 
Datum: maandag 12 april 2021 13:08:33
Bijlagen:  anterieure overeenkomst schoon_ _1 opm. .docx

Hi 
 
Hierbij mijn opmerkingen. Kijk wat je hiermee doet.
 
Gr. 
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Van:
Aan: @zeewolde.nl"; 
Cc:
Onderwerp:  anterieure overeenkomst schoon_ _1 opm. Provincie Flevoland
Datum: dinsdag 13 april 2021 17:36:05
Bijlagen:  anterieure overeenkomst schoon 1 opm. Provincie Flevoland.docx

image001.png

Beste 
 
Bijgaand tref je onze opmerkingen en nieuw toegevoegde artikelen aan in de anterieure
overeenkomst.
 
Bij de artikel 20,21, 22 e.d. over restwarmte hebben we niks nieuws toegevoegd. Wil jij hetgeen
wat we vanmiddag hebben besproken verwerken in de artikelen  ik heb alleen 1 opmerking
toegevoegd als reminder voor onszelf dat we afspraken met Tulip moeten maken over de levering
van restwarmte over temperatuur, garantie en bv verplichting om te investeren in voorbereidingen
over de beschikbaarheid van restwarmte.
 
Als jij jouw versie met onze versie samenvoegt, wil je deze dan als nieuwe versie naar de
bestuurders toezenden?
Dan hebben de bestuurders ook een compleet beeld en kunnen we aan de hand van dat document
het overleg goed voorbereid in gaan. Alvast dank.
 
Tot morgen en een fijne avond.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

Provincie Flevoland, afdeling Strategie en Beleid
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad
T (0320) 
W @flevoland.nl
www.flevoland.nl

 
logo
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:37
Aan:
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Resultaat onderhandelingen datacenter Zeewolde

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 14:25 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK:  
 
Hoi  
 
M.b.t. punt 3: 
Ik heb  gesproken over de verkenning. Hij geeft ook aan om de verkenning voort te zetten en 
afhankelijk van de uitkomst een gesprek aan te gaan met Meta als ‘hun’ variant niet als voorkeursoplossing naar 
voren komt. Dit is echter wel onder voorbehoud van de antwoorden op de volgende vragen:  

- Draagt Meta bij in de kosten als het niet ‘hun’ voorkeursoplossing wordt? Dit zal waarschijnlijk moeten 
blijken uit het gesprek met Meta, maar we stellen toch de vraag; 

- Is er nog een deadline voor het opleveren van de verkenning i.r.t. het voeren van de gesprekken met Meta 
c.q. de bijdrage van Meta? 

 
Als er vragen zijn hoor ik het graag. 
 
Gr. 

  
 
  
 

Van:   
Verzonden: maandag 13 december 2021 17:44 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Resultaat onderhandelingen datacenter Zeewolde 
 
Hoi  
 
M.b.t. punt 1 het volgende: 
- Er is ruimte in doorlooptijden. Arcadis heeft in opdracht van Meta/PN het definitief ontwerp van de aansluiting 
aan ons voorgelegd. Onze opmerkingen worden verwerkt en ik hoop binnen 2 a 3 maanden het te kunnen 
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goedkeuren. Gezien het ‘stroeve’ traject tot op heden met Arcadis en de mogelijke gesprekken met Meta die we 
moeten voeren tijdens voorbereiding en uitvoering ga ik uit van T-2. 
 
M.b.t. punt 3 heb ik nog de vraag uitstaan bij de aandrager van de verkenning (S&B, ) hoe hij 
aankijkt tegen een eventuele aanpassing van de verkenning. Op voorhand deel ik het standpunt van  
 
Gr. 

       
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 13 december 2021 12:17 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Resultaat onderhandelingen datacenter Zeewolde 
 

 
 
T.a.v. jouw vraag 3, heeft  het antwoord al gegeven in zijn e-mail: 

 
 

 
 
Ik ben het hiermee eens. Gewoon de verkenning voortzetten (en ik verwacht niet dat er veel ‘smaakjes’ zijn, 

 
 

 
 
Gr., 
 

 
 

 

Afdeling Infrastructuur 
Provincie Flevoland 
T    0320 –  06 –  
E    @flevoland.nl 
W   www.flevoland.nl 
 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 13 december 2021 09:54 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Resultaat onderhandelingen datacenter Zeewolde 
 

  en  goedemorgen, 
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 Hieronder een uitleg en 

bijgevoegd de teksten zoals die uiteindelijk definitief zijn geworden.  
  
Samenvatting juridische wijzigingen irt infrartikelen 
Uitgangspunt voor de laatste onderhandelingsdagen: de AO is in zijn 95% vorm vastgesteld in het GS op dinsdag 23 
november. Afgesproken was in GS dat alleen juridische zaken veranderd konden worden zonder materiele impact. 
Dit heeft uiteindelijk tot onderstaande geleid.  
  
Volgens ons hebben we in de onderhandelingen gekregen wat we vooraf wilden: 

1)  
 

2)  
3)  

  
Belangrijkste wijzingen in die zij op het laatste moment hebben aangebracht zijn: 

1) Artikel 9:  
 

 
  

2) Artikel 8:  
 

 
 

  
Het hele traject is begeleid door een externe onderhandelaar die getracht heeft de kloof tussen de partijen zo goed 
mogelijk te overbruggen. Onderstaande onderbouwing van de aangebrachte wijzigingen heeft hij aangeleverd: 
  
Art 8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
Art 9. 
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Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze mail, dan vernemen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke groet/with kind regards, 
 

 
 
Afdeling Strategie & Beleid 
Provincie Flevoland 
T:   0320  
M: 06  
E:   @flevoland.nl 
W: www.flevoland.nl 
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d)  

 
.  

e)  
 

 
 

  
Artikel 9.5  
a)  

 

 
c)  

 

 
 

d)  

 
.  

e)  

 

  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur  
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
M (06)  
E @flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
  

  

<image002.png> 
<image002.png> 
<image001.png> 
<Flevoland SSK-2018 Data center dd 04-11-2021 Definitief incl uitbreiding. looptijd  

.xlsm> 







Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:35
Aan:
Onderwerp: FW:  methode of  methode

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 29 november 2021 15:53 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl> 

CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE:  methode of  methode 
 
Hoi  
 
Namens  en mij kan ik melden dat er gewerkt wordt met de  methode! De methode  is niet van 
toepassing. Graag de overeenkomst nog 1x nalopen op het woord  en deze verwijderen c.q. vervangen. 
 
Gr. 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:35
Aan:
Onderwerp: FW:  methode of  methode
Bijlagen: Flevoland SSK-2018 Data center dd 04-11-2021 Definitief incl uitbreiding.    looptijd 

xlsm

Urgentie: Hoog

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 29 november 2021 15:50 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW:  methode of  methode 
Urgentie: Hoog 
 
Hoi  
 
Ik weet niet met wie van BWV is afgesproken dat we de methode  verlaten en voor de -methode hebben 
gekozen. Afgelopen vrijdag werd ik om 16.30 uur door  gebeld wat de  precies inhield 
en hoe die berekend werd.  
Ik heb het haar toen uitgelegd niet wetende dat we nu voor de -methode zijn gegaan. Vraag is waarom dat niet 
met mij is gecommuniceerd. Want dat had een hoop spraakverwarring voorkomen. Ook de inhoud van de 

 had ik graag vooraf willen zien.  
Ik hoor van je. 
 
 
Groet, 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:34
Aan:
Onderwerp: FW: status Tulip

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  
bert.veldman@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 11:17 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: status Tulip 
 
Ter info. 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 09:44 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: status Tulip 
 
Dag  
 
Dank voor je terugkoppeling! Een pittige onderhandeling geweest zo te lezen. Succes met de laatste loodjes.  
 

 
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 
 

A Visarenddreef 1   P Postbus 55   8200 AB   Lelystad 
M 06   
E @flevoland.nl 
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Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 09:07 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; -

@flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: status Tulip 
 
Dag  en  
 
Onderstaande is een terechte vraag, dus gelijk maar even de koe bij de horens vatten. We hebben de afgelopen 
weken heel intensief onderhandeld en  

 
 Afgelopen dinsdagnacht 12 uur hadden we een deal op het hele pakket. Deze 

week zijn we erg druk om deze ook bestuurlijk goed terug te koppelen  
 

Naar verwachting neemt GS dinsdag een besluit over het hele pakket. Het college van Zeewolde heeft 
gisteren voorlopig ingestemd met de deal op hoofdpunten. 
 
Dan even over  in de deal. Daar is verrassend weinig discussie over geweest.  

. Dus al met al is ons 
voorstel (  geaccepteerd.  heeft gisteren nog een laatste check gedaan op 
de artikelen (de advocaat van Tulip had nog wat kleine aanpassingen gedaan). Het onderhandelingsteam bespreekt 
de voorliggende Anterieure Overeenkomst vanochtend nog een keer en daarna leveren wij onze laatste input. 
Indien GS dinsdag akkoord gaat, dan is de verwachting dat het document in de komende 2 weken ondertekend zal 
worden. 
 
Ik hoop jullie zo voldoende te hebben geinformeerd. De definitieve getekende overeenkomst zal met  
worden gedeeld, zodat jullie die ook kunnen opslaan in je eigen administratie. Mochten er nog vragen zijn, 
schroom dan niet om me te bellen. 
 
Hartelijke groet, 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 08:45 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: status Tulip 
 
Dag  
 
Ik begreep dat de onderhandelingen met Tulip nog in alle volledigheid gaande zijn. Hopelijk gaat het de goede kant 
op. 
 
Graag wil ik je aandacht vragen voor het volgende: op verzoek van  hebben een aantal van onze mensen 
stand-bye gestaan waarbij een aantal ook e.e.a hebben moeten aanleveren (oa de kostendeskundige). Nu heb ik 
(noch een aantal collega’s die ik heb gesproken) een centrale 
terugkoppeling ontvangen van de stand van zaken. Dit laatste vind ik enigszins bijzonder aangezien met veel druk 
iedereen moest leveren maar enige terugkoppeling ontbreekt. Ook kan ik me voorstellen dat als het traject nog niet 
is afgerond er mogelijk nog ondersteuning van infra nodig is, dit is bij mij maar  
ook het MT Infra niet bekend.  
 
Ik mis dan ook enigszins de communicatie. Mocht alles toch afgerond zijn, dan is dat uiteraard erg fijn, maar ook dan 
is het niet onverstandig om even een bericht te sturen naar mensen.  
 
Deze mail is dan ook bedoelt als oproep om bovenstaand in overweging te nemen en dus ook e.e.a terug te 
koppelen. Ook geen nieuws, is natuurlijk reden om terug te koppelen  . 
 

 
 



3

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 
 

A Visarenddreef 1   P Postbus 55   8200 AB   Lelystad 
M 06   
E @flevoland.nl 
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c)  
 

 
 
 

 
d)  

  
e)  

 
  
Artikel 9.5  
a)  

 
b)  

. 
c)  

 
 

 
 

 
d)  

  
e)  

 
 

  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur  
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
M (06)  
E @flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:34
Aan:
Onderwerp: FW: nieuwe   datacenter 

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 4 november 2021 14:00 
Aan: @kodos.nl> 
Onderwerp: RE: nieuwe   datacenter  
 
Prima idee !! 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 
-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: @kodos.nl>  
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:44 
Aan:  
Onderwerp: Geaccepteerd: nieuwe   datacenter  
Tijd: donderdag 4 november 2021 15:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 
 

 
 
Probeer om 15.00 uur het geheel klaar te hebben en anders doen we het even online. 

1267.o
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:34
Aan:
Onderwerp: FW: 21127  datacenter

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:32 
Aan: @kodos.nl> 
Onderwerp: RE: 21127 hoeveelheden  datacenter 
 

 
 
Alleen  de nieuwe . 
 
Let op: tussenlagen schijnen in “HS/IB”-mengsel te moeten… (zie sheet) Scheelt dat nog veel voor de prijs (van 
alle overige tussenlagen dus ook)? 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @kodos.nl>  
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:30 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: 21127 hoeveelheden  datacenter 
 

 
 
Geldt dit alleen voor de  of ook voor de  
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:25 
Aan: @kodos.nl> 
CC: @kodos.nl> 
Onderwerp: FW: 21127 hoeveelheden  datacenter 
 

 
 
Hierbij (zoals net telefonisch besproken) de excel-sheet, waar in tabblad “aanvullend” de aanvullende 
oppervlaktes staan voor . Op een groot gedeelte van de bestaande verharding moet 100 
mm asfalt vervangen worden en een klein gedeelte alleen de deklaag (35 mm). 
 
Uiteraard moet dit worden toegevoegd aan , maar zal ook  e.e.a. gedaan 
moeten worden. Ik zou daar de  
 
Laat je ff weten of dit nog vanmiddag lukt..? 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: Dennis Zunnebeld <Dennis.Zunnebeld@flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:14 
Aan: Bert Veldman <Bert.Veldman@flevoland.nl> 
Onderwerp: 21127  datacenter 
 
Hoi  
 
De aanvullende hoeveelheden zijn opgenomen in tabblad aanvullend. In dit tabblad staat ook de opbouw voor de 
verbreding. Wil jij controleren of deze opbouw in de raming zit? 
 
Gr. 

  
 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 









toepassing op analyses opgesteld in constante prijzen. De percentages zijn constant voor de hele
analyseperiode van een project. Rijkswaterstaat-projecten worden over het algemeen gekenmerkt door
vaste, verzonken kosten zoals genoemd in de tabel. Sterk niet-lineair verlopende baten die afhangen
van de stand van de economie treft men vaker aan bij verkeer- en vervoerprojecten met reistijd- en
transportbaten.

Overzichtstabel discontovoet per 1 januari 2021

Hoogte

discontovoet

Toelichting

Standaarddiscontovoet 2,25% Geldt voor alle typen beleidswijzigingen, en voor alle typen kosten en

baten, behoudens de twee uitzonderingen hieronder.

Discontovoet voor vaste,

verzonken kosten

1,60% Geldt alleen voor kosten die (grotendeels) onafhankelijk zijn van het

gebruik en een verzonken karakter hebben.

Discontovoet voor sterk

niet-lineair verlopende

baten

2,90% Geldt alleen voor baten die in sterke mate niet-lineair verlopen met

het gebruik en waarbij bovendien het gebruik afhangt van de stand

van de economie.

Brontabel als csv (562 bytes)

Bij het gebruik van de WLO-scenario’s is het verplicht om gevoeligheidsanalyses voor de scenario’s
‘Hoog’ en ‘Laag’ op te stellen met de percentages uit onderstaande tabel. 

Gebruik discontovoeten in gevoeligheidsanalyses

Hoogte discontovoet in

hoofdanalyse

Hoogte discontovoet in

gevoeligheidsanalyse

Standaarddiscontovoet 2,25% Hoog: 2,65%

Laag: 1,85%

Discontovoet voor vaste, verzonken

kosten

1,60% Hoog: 2%

Laag: 1,2%

Discontovoet voor sterk niet-lineair

verlopende baten

2,90% Hoog: 3,3%

Laag: 2,5%



Brontabel als csv (296 bytes)

Toetsen en meer informatie

De bovenstaande getallen zijn contextafhankelijk en vaak voor meerdere interpretaties vatbaar. Overleg
daarom altijd met ons over de correcte toepassing van discontovoeten. We hebben documenten
beschikbaar die u helpen om discontovoeten correct toe te passen in MKBA's. Ook uw andere vragen
over discontovoeten beantwoorden we graag.

“Bij het hanteren van de discontovoet zijn er vaak verschillende belangen. Soms hebben partijen
baat bij een lagere discontovoet, omdat de baten dan langer op peil blijven en een project eerder
rendabel is. De wens om een hogere discontovoet komt ook voor. Als SEE hebben wij geen belang,
maar zorgen wij voor een transparante en uniforme toepasbaarheid van de discontovoet. Zodat er
een goede vergelijking van investeringen mogelijk is. Soms laten opstellers van MKBA’s de
toepassing van een discontovoet door ons toetsen of vragen ze of de discontovoet voor
innovatieve projecten nog actueel is. Dan kijken we, ook met terugkoppeling naar de Werkgroep
Discontovoet, wat de meest logische toepassing van de discontovoet is. Wat mij in dit werk boeit:
mensen die met een analyse bezig zijn, willen iets tot stand brengen, iets bereiken. Die wil ik verder
kunnen helpen. 
Jan Helmer, Senior Adviseur Economie

Zie ook

Planbureau voor de Leefomgeving

Rapport werkgroep discontovoet 2020

Factsheets Q&A discontovoet 2021

De discontovoet voor natuur
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Als er nog vragen zijn, laat het maar horen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 





 
 

d)  
 

 
e)  

 
 

 
 
 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 3 november 2021 14:14 
Aan: @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: NAV Opmerkingen  RE: Aangepaste tekst 
 
En aanvullend mijn opmerkingen: 

- Bij 8.12 kiezen voor  
- Graag ook bij 8.12 lid d en e, ‘a en b’ vervangen door ‘b en c’. 
- De volgende aanpassingen bij artikel 8.12 lid b en c en artikel 9.5 lid b en c rode tekst 

tussenvoegen:   … … 
 
Gr. 

  
 

 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 3 november 2021 13:54 
Aan: @flevoland.nl>;  

d@flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: NAV Opmerkingen  RE: Aangepaste tekst 
 

 en  
 
Hieronder nog even mijn opmerkingen: 
 

- Hoofdstuk 9  

  
- Let op: bijlagen XXX en YYY moet je misschien nog ff markeren. De benaming zal nu niet klopppen 
- En tenslotte:  

 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:32
Aan:
Onderwerp: FW: Aangepaste tekst

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 3 november 2021 12:58 
Aan: @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: Aangepaste tekst 
 
Hoi  
 
Ik noem het toch nog even: 8.12 is de  en 9.5 is -

 
 
In rood mijn opmerking. Verder nog een aantal vragen: 

-  
 

-  
 

 
Gr. 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:31
Aan:
Onderwerp: FW: Teksten en artikelnummers anterieure ovkTulip

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: woensdag 3 november 2021 10:11 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: Teksten en artikelnummers anterieure ovkTulip 
 
Zie hieronder wat ik aan tekstaanpassingen heb verstuurd vorige week. 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 14:34 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: Teksten en artikelnummers anterieure ovkTulip 
 
Ho  
 
Voor de zekerheid het volgende: 
Per abuis heb ik in mijn mail van dinsdag de aangeleverde tekst voor artikel 8.12 benoemd als tekst voor artikel 8.4 
 

1267.w
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:31
Aan:
Onderwerp: FW: concept -berekening  Datacenter 

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 21:15 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: concept -berekening  Datacenter  
 

 
 
Beide documenten mogen wat mij betreft, in het kader van transparantie, in zijn geheel aan de externe partij 
worden verschaft. 
 
Met één maar: van de raming zou ik alleen de definitieve versie verstrekken (tenzij daar andere afspraken over 
gemaakt zijn). De bedoeling is dat die morgen, na een kwaliteitscontrole,  wordt aangeleverd. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 17:19 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: concept -berekening  Datacenter  
 
Hoi  
 
Mogen deze bijlages verstrekt worden aan de marktpartij? Zo nee, mogen het wel passages zijn en welke dan? 
 
Hoor het graag. 
 
Gr. 
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Als bijlage heb ik de onderbouwing van de -berekening in SSK toegevoegd en het RWS-rapport, waarin is 
aangegeven dat RWS bij dit soort -berekeningen van INFRA-projecten rekent met een discontovoet van  

 
 
In de raming zijn  opgenomen: 

-  
  

 
Voor  zijn de kosten berekend voor de onderdelen  

 
 
LET OP: dit is een eerste concept-berekening. Medio volgende week wordt op deze berekening nog een 
kwaliteitscheck uitgevoerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:31
Aan:
Onderwerp: FW:  Tulip DEFINTIEF dd 31-03-2021.xlsx

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 15:52 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW:  Tulip DEFINTIEF dd 31-03-2021.xlsx 
 
Hoi  
 
Deze tekst had ik van  ontvangen. Hopelijk kunnen jullie hier iets mee. 
 
Gr. 

  
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 12:42 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW:  Tulip DEFINTIEF dd 31-03-2021.xlsx 
 
 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 09:52 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE:  Tulip DEFINTIEF dd 31-03-2021.xlsx 
 
Nieuwe tekst: 
 
Voorstel: 
Artikel 8.4 
a)  

 
b)  
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Ik beschik helaas niet over de -kengetallen, dus wordt zo’n berekening wel lastig. Misschien kunnen we 
nagaan of  of  over deze kengetallen beschikken. 
 
Het lijkt me goed als wij tweeën binnenkort e.e.a. doorspreken in een kort overleg. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 18 oktober 2021 10:46 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; -

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl>; @flevoland.nl> 

Onderwerp: FW:  Tulip DEFINTIEF dd 31-03-2021.xlsx 
 
Hoi Bert, 
 
Jij hebt op verzoek van  voor de aansluiting va het te bouwen datacentrum een  berekend voor  

  Echter er moet ook een  worden berekend voor de openbare verlichting en de verhardingen. Dit op 
basis van de  kengetallen, zoals in de overeenkomst staat aangegeven. Kun jij de totale  
(laten)berekenen.  heeft de laatste versie van de aanlegtekening opgevraagd bij Arcadis. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Afdeling Infra 
Visarenddreef 1, Postbus 55,  8200 AB Lelystad 
M 06-  
E @flevoland.nl 
 
 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 18 oktober 2021 10:11 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW:  Tulip DEFINTIEF dd 31-03-2021.xlsx 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Afdeling INFRA 
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Van: @kodos.nl>  
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 13:24 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: SPOED:  datacenter 
 

 
 
Ik begrijp de haast.   Zal kijken of mijn collega  vrijdagmiddag een korte check kan gaan uitvoeren. 
 
Voor het overige kan ik vrijdagmiddag wat aanleveren.    Ik maak vanmiddag wel wat ruimte om eerder te starten.   
 
Graag wel op korte termijn een antwoord op de vraag of de leidingen onder de verharding ook doo0r jullie worden 
gerealiseerd of dat ze klaar zijn voordat de aansluiting wordt gerealiseerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 13:20 
Aan: @kodos.nl>; @kodos.nl> 
Onderwerp: RE: SPOED:  datacenter 
 

 
 
Vanochtend heb ik je al even telefonisch gesproken. 
 
Nu naar aanleiding van enige druk vanuit onze klant het volgende: 

- Je gaf aan morgen te gaan rekenen . Gaat het je lukken om in de middag de berekening 
af te hebben? 

- Met het risico volledig aan de kant van Flevoland willen wij het concept-bedrag gaan aanleveren aan de 
klant. Wij gaan zeker ook vermelden dat het een eerste indicatie is en dat woensdag (of dinsdag) de 
kwaliteitscontrole volgt. Aanpassingen naar beneden of boven zijn dan (zoals gezegd) volledig het risico 
van Flevoland. 

 
Graag jouw reactie hierop. 
 
Aanvullend: zou je aub per kruising ook  willen meenemen in je berekening? Ik zal mijn berekening, die 
gebaseerd was op methode  en dus  en , aan je mailen. 
 
Uitgangspunten voor de berekening worden: 

-  
-  

 
Graag je reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Ik heb je voicemail ingesproken en ook met  gesproken.   geeft aan dat de werkzaamheden met voorrang 
moeten worden opgepakt.  
  
Hierbij de hoeveelheden voor de  datacenter. Ik hoop dat je dit z.s.m. kunt oppakken. Anders 
hoor ik het graag. 
  
Bel gerust voor een toelichting, vragen etc. 
  
Gr. 

  
  

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 
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- In plaats van een uitgebreide -berekening in SSK (  
 heb ik de 

gemiddelde jaarlijks kosten vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor (conform methode  
- De rekenrente van resulteert in een kapitalisatiefactor van  
- De  

 
 
De totale  van de   bedraagt €  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1  
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 15:29
Aan:
Onderwerp: FW: Berekening  Data center.

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 13:22 
Aan: @kodos.nl> 
CC: @kodos.nl> 
Onderwerp: RE: Berekening  Data center. 
 

 
 
Gezien de haast die we hebben (zie ook vorige mail), deze zaken graag als percentage nader te detailleren 
meenemen in de raming. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @kodos.nl>  
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 13:18 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: Berekening  Data center. 
 

 
 
Wanneer ik kijk naar de tekening fle - ZNL12-C10011.00-ZNL12-C10011.00 hierop staan ook de nodige aanpassingen 
inzake de volgende onderdelen: 
 
Aanbrengen betonnen duiker  diam. 800 mm 
Aanbrengen 5 st PVC mantelbuizen diam 160 mm 
Aanbrengen betonnen duiker dia 600 tbv warmtenet 
Aanbrengen stalen mantelbuis rond PVC 630 mm1 
Aanbrengen stalen mantelbuis rond HDPE 300 mm welke de AC 300 mm1 vervangt. 
Verlengen bestaande mantelbuizen 
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Verplaatsen meterkast Vitens 
 
Moeten deze kosten ook mee in de opstelling 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 

 
@kodos.nl ● 06  ● 026  

www.kodos.nl ● Meander 251 ● Postbus 5085 ● 6802 EB Arnhem 
 



Van:
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 13:27
Aan:
Onderwerp: FW:  VRI  Tulip DEFINTIEF dd 31-03-2021.xlsx

 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

n@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 18 oktober 2021 10:46 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl>; @flevoland.nl> 

Onderwerp: FW:  VRI  Tulip DEFINTIEF dd 31-03-2021.xlsx 
 
Hoi Bert, 
 
Jij hebt op verzoek van Manon voor de aansluiting va het te bouwen datacentrum een  berekend voor de 
VRI.  Echter er moet ook een  worden berekend voor de openbare verlichting en de verhardingen. Dit op 
basis van de CROW kengetallen, zoals in de overeenkomst staat aangegeven. Kun jij de totale  
(laten)berekenen. Dennis Zunnebeld heeft de laatste versie van de aanlegtekening opgevraagd bij Arcadis. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Afdeling Infra 
Visarenddreef 1, Postbus 55,  8200 AB Lelystad 
M 06-  
E @flevoland.nl 
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.  
  
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. 
  
Groet 

 
  

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 10:48 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: Fwd:  of  
  

 
  
Zojuist met  gesproken over de -raming.  wil graag  en 

benoemen in de anterieure overeenkomst met Tulip. 
  
Ik heb hem aangegeven dat in het management overzicht in kolom m, n en o de  
en genoemd staan en een optelling ervan. Het betreft van al die 
kosten de netto contante waarde op basis van een looptijd van  jaar en een discontovoet van 

 
  
Voor de zekerheid mail ik je dit omdat ik vandaag een vrije dag heb.  belt je nog. 
  
Gr.  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @flevoland.nl> 
Datum: 30 november 2021 om 10:31:08 CET 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW:  of  

  
  
  
Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 29 november 2021 15:26 
Aan: @flevoland.nl>;  

@flevoland.nl>; @flevoland.nl>;  
@flevoland.nl>;  

@flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp:  of  
Urgentie: Hoog 
  
Beste heren en dame, 
  
Morgen moet de overeenkomst ondertekend worden. 
  
Graag voor 16.00 uur de reactie dat er wordt gewerkt met de  methode en niet 
de  methode. We kunnen het (dan) niet meer wijzigen. 
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Van:
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 11:17
Aan:
Onderwerp: FW: status Tulip

Ter info. 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 09:44 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: status Tulip 
 
Dag  
 
Dank voor je terugkoppeling! Een pittige onderhandeling geweest zo te lezen. Succes met de laatste loodjes.  
 

 
Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur 

 
A Visarenddreef 1   P Postbus 55   8200 AB   Lelystad 
M 06   
E @flevoland.nl 
 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 09:07 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>; 

@flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: status Tulip 
 
Dag  en  
 
Onderstaande is een terechte vraag, dus gelijk maar even de koe bij de horens vatten.  

 
 

 Afgelopen dinsdagnacht 12 uur hadden we een deal op het hele pakket. Deze 
week zijn we erg druk om deze ook bestuurlijk goed terug te koppelen  

 
 Naar verwachting neemt GS dinsdag een besluit over het hele pakket. Het college van Zeewolde heeft 

gisteren voorlopig ingestemd met de deal op hoofdpunten. 
 

1268.11



 
 Dus al met al is ons 

voorstel  geaccepteerd.  heeft gisteren nog een laatste check gedaan op 
de artikelen (de advocaat van Tulip had nog wat kleine aanpassingen gedaan). Het onderhandelingsteam bespreekt 
de voorliggende Anterieure Overeenkomst vanochtend nog een keer en daarna leveren wij onze laatste input. 
Indien GS dinsdag akkoord gaat, dan is de verwachting dat het document in de komende 2 weken ondertekend zal 
worden. 
 
Ik hoop jullie zo voldoende te hebben geinformeerd. De definitieve getekende overeenkomst zal met  
worden gedeeld, zodat jullie die ook kunnen opslaan in je eigen administratie. Mochten er nog vragen zijn, 
schroom dan niet om me te bellen. 
 
Hartelijke groet, 
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Van:
Verzonden: donderdag 4 november 2021 14:00
Aan:
Onderwerp: RE: nieuwe  datacenter 

Prima idee !! 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 
-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: @kodos.nl>  
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:44 
Aan:  
Onderwerp: Geaccepteerd: nieuwe  datacenter  
Tijd: donderdag 4 november 2021 15:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 
 

 
 
Probeer om 15.00 uur het geheel klaar te hebben en anders doen we het even online. 

1268.15



51

Van:
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:32
Aan:
Onderwerp: RE: 21127 hoeveelheden  datacenter

 
 
Alleen  de nieuwe . 
 
Let op: tussenlagen schijnen in -mengsel te moeten… (zie sheet) Scheelt dat nog veel voor de prijs (van 
alle overige tussenlagen dus ook)? 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @kodos.nl>  
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:30 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: 21127 hoeveelheden  datacenter 
 

 
 
Geldt dit alleen voor de nieuwe kruising of ook voor de aan te passen  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:25 
Aan: @kodos.nl> 
CC: @kodos.nl> 
Onderwerp: FW: 21127 hoeveelheden  datacenter 
 

 
 
Hierbij (zoals net telefonisch besproken) de excel-sheet, waar in tabblad “aanvullend” de aanvullende 
oppervlaktes staan voor  

 
Uiteraard moet dit worden toegevoegd aan de investeringskosten, maar zal ook tbv e.e.a. gedaan 
moeten worden. . 
 
Laat je ff weten of dit nog vanmiddag lukt..? 
 

1268.16
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Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van:  @flevoland.nl>  
Verzonden: donderdag 4 november 2021 13:14 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: 21127 hoeveelheden  datacenter 
 
Hoi  
 
De aanvullende hoeveelheden zijn opgenomen in tabblad aanvullend. In dit tabblad staat ook de opbouw voor de 
verbreding. Wil jij controleren of deze opbouw in de raming zit? 
 
Gr. 

  
 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 













68

Van: @kodos.nl>
Verzonden: woensdag 3 november 2021 15:08
Aan:
Onderwerp: SSK-raming Data Center
Bijlagen: Flevoland -2018 Data center dd 03-11-2021 Definitief.    looptijd  

.xlsm

Heren, 
  
  
Hierbij de definitieve versie van de  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  

 
@kodos.nl ● 06  ● 026  

www.kodos.nl ● Meander 251 ● Postbus 5085 ● 6802 EB Arnhem 
  

1268.22
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Van:
Verzonden: woensdag 3 november 2021 09:58
Aan:
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Tulip TBV tbv interne beleidsafstemming / bevat persoonlijke 

opvattingen [VBK-ADVOCATUUR.FID472887]
Bijlagen: Anterieure overeenkomst concept 3(51596256.4).docx; Gemeente 

Zeewolde/Polder Networks - anterieure overeenkomst. 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 17:04 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Tulip TBV tbv interne beleidsafstemming / bevat persoonlijke opvattingen 

] 
 
Zoals gevraagd 
 

Van: @vbk.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 oktober 2021 13:38 
Aan: @ ; @zeewolde.nl>;  

@flevoland.nl> 
CC: @vbk.nl> 
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Tulip TBV tbv interne beleidsafstemming / bevat persoonlijke opvattingen [

 
 
Beste  
 
Dank, ik ga er naar kijken. 
 
Zoals ik gisteren al aangaf, is er inmiddels een nieuw concept waarin aanpassingen van beide partijen zijn 
opgenomen. 
Het zijn tekstvoorstellen door beide partijen gedaan, naar aanleiding van besprekingen.  
 
De in rood/blauw aangegeven teksten zijn nog niet door beide partijen geaccordeerd.  
 
Tevens ter info onze mail over de  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 

 
   
   
    
  Van Benthem & Keulen B.V. 
  Archimedeslaan 61 

1268.26
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Ik zou deze discussie overigens eerst bij  en/of  neerleggen.  

 
Als er nog vragen zijn hoor ik het graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 09:49 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: Fwd: concept  Datacenter  
 
Hoi  
 
Kun jij hier een reactie opgeven? 
 
Gr  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @flevoland.nl> 
Datum: 2 november 2021 om 08:41:41 CET 
Aan: @flevoland.nl>,  

@flevoland.nl> 
Kopie: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: concept  Datacenter  

  
Goedemorgen heren, 
  
Zie mail hieronder. Is dat een optie voor ons,  

 
 

  
Graag even jullie reactie. Alvast bedankt. 
  
Groet 

 
  
PS. Ter info, zaterdag onderhandelen we naar alle waarschijnlijkheid verder. 
  

Van:   
Verzonden: maandag 1 november 2021 17:23 
Aan: @flevoland.nl>; @zeewolde.nl>; 







Van:
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 11:07
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: concept   Datacenter 

Goedemorgen , 
 
Herbij een reactie op de onderstaande 2 zaken: 
 

  
  

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 
Ik zou deze discussie overigens eerst bij  en/of  neerleggen.  

 
 
Als er nog vragen zijn hoor ik het graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 09:49 
Aan: @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: Fwd: concept   Datacenter  
 
Hoi  
 
Kun jij hier een reactie opgeven? 
 
Gr  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

 

1268.33









119

 
 

  
LET OP: dit is een eerste concept-berekening. Medio volgende week wordt op deze berekening nog 
een kwaliteitscheck uitgevoerd. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1   
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
  

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 
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Van:
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 09:49
Aan:
CC:
Onderwerp: Fwd: concept  Datacenter 

Hoi  
 
Kun jij hier een reactie opgeven? 
 
Gr  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @flevoland.nl> 
Datum: 2 november 2021 om 08:41:41 CET 
Aan: @flevoland.nl>,  

@flevoland.nl> 
Kopie: @flevoland.nl> 
Onderwerp: FW: concept   Datacenter  

  
Goedemorgen heren, 
  
Zie mail hieronder.  

 
 

  
Graag even jullie reactie. Alvast bedankt. 
  
Groet 

 
  
PS. Ter info, zaterdag onderhandelen we naar alle waarschijnlijkheid verder. 
  

Van:   
Verzonden: maandag 1 november 2021 17:23 
Aan: @flevoland.nl>; @zeewolde.nl>; 

@zeewolde.nl>; @vbk.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: concept  Datacenter  
  

 
  
We hebben het hier vanmiddag ook even over gehad  

 

  
  

1268.34







Van:
Verzonden: woensdag 24 november 2021 09:42
Aan:  

Onderwerp: RE: Beoordeling: Definitief ontwerp datacenter versie 2
Bijlagen: Kopie van Toetsform definitief DO  Tulip PFL-Totaal-20211117.xlsx; 

ZNL12-C10011.00-ZNL12-C10011.00.pdf

Goedemorgen  
 
Bijgaand mijn opmerkingen. Er ontbreekt inderdaad nog een heleboel maar wat ik uit de opmerkingen lees zou dit 
deels in het TO naar voren moeten komen. 
Ik mis bijvoorbeeld alle berekeningen zowel voor de OVI als de iVRI. Volgens mij horen die wel bij het DO. Anders 
kan je bv nooit bepalen waar de OVI masten moeten komen te staan. 
Als je nog vragen hebt hoor ik het wel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Bureau Wegen en Vaarwegen 
Afdeling INFRA 
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Van:
Verzonden: maandag 22 maart 2021 08:10
Aan:
Onderwerp: RE:  VRI Tulip CONCEPT dd 19-03-2021.xlsx

Hoi  
 
Ziet er prima uit zo. Mijn enige opmerking is of er bij de werkzaamheden ook de kosten voor de 
verkeersmaatregelen zijn meegenomen. 
 
Gr.  
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 16:50 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp:  VRI  Tulip CONCEPT dd 19-03-2021.xlsx 
 

 
 
Hierbij een , indien Flevoland  

 
In de excel-sheet heb ik eerst een berekening gemaakt van de  

 
 

 
@  kun jij checken of ik alle kosten meegenomen heb? 
 
Als er nog vragen zijn hoor k het graag! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Provincie Flevoland, Afdeling Infrastructuur 
B Visarenddreef 1  
P Postbus 55 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M 06  

@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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Van:
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 10:36
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Eerste concept voorschriften provincie Flevoland inzake anterieure 

overeenkomst Tulip
Bijlagen: DOCUVITP-#2137705-v7-Programma_van_eisen_voor_OVL_1_1

_Prov_Flevoland.DOCX

Hoi  
 
Dan kan  mooi de gegevens van dit project uit 2015 ophalen voor zijn berekening  .  

 
Ik zal  even vragen hoeveel onze  

 
 

 
Gr.  
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 22 februari 2021 20:23 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste concept voorschriften provincie Flevoland inzake anterieure overeenkomst Tulip 
 
Hoi   
 
Het wordt , 
zie hieronder: 

1274



2

 
 

 
Afdeling Infrastructuur 
Provincie Flevoland 
T 0320 –  / 06 –  
E @flevoland.nl 
W www.flevoland.nl 
 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 22 februari 2021 14:05 
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Gr.  
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 09:34 
Aan: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste concept voorschriften provincie Flevoland inzake anterieure overeenkomst Tulip 
 
Dag   
 
Naar aanleiding van je vragen bijgaand mijn reactie; 

1. Nee  

 
Ik hoor graag hoe je dit zou willen 

2. Ik ben op zoek  
 

  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur  
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M (06)  
E manon.arens@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

 
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: maandag 15 februari 2021 14:39 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste concept voorschriften provincie Flevoland inzake anterieure overeenkomst Tulip 
 
Hoi  
 
Ik heb de antwoorden er achter gezet. 
 
Gr.  
 

Van: @flevoland.nl>  
Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 10:23 
Aan: @flevoland.nl>; @flevoland.nl> 
CC: @flevoland.nl> 
Onderwerp: Eerste concept voorschriften provincie Flevoland inzake anterieure overeenkomst Tulip 
 
Dag  en   
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Voor het datacentrum Tulip wordt een anterieure overeenkomst opgesteld met o.a. input vanuit de afdeling Infra. 

 
 Hier zal nog een verkenning voor worden uitgevoerd. Omdat beide het 

gevolg zijn van de realisatie van het datacentrum willen we in ieder geval  
 

 
@  

  
1.  

 
 

 
2. Ik weet niet wat  

 
 

 
 

 
 
@   

1.  
.  

2.  
 

  
 
Alvast bedankt voor jullie reactie,  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Provincie Flevoland, afdeling Infrastructuur  
B Visarenddreef 1 P Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
T (0320)  
M (06)  
E @flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
 

 
 




