Artikel 36 vragen Cluster datacenter A6 / A27
12-april-2021
Geachte college,
Omroep Flevoland publiceerde op 08 april jl. een bericht met de kop “plannen voor cluster
datacenters langs snelweg A6 / A27”.
Het bericht vermeld (citaat 1): “…. Er zijn plannen voor een cluster datacenters van
maximaal 150 hectare groot vlakbij Almere. Daarvoor is een stuk land in beeld langs de
snelwegen A6 en A27. Het gaat om grond van de Gemeente Zeewolde in het gebied
Oosterwold.”….
Voorts vermeld het bericht (citaat 2): “….Volgens de MRA (Metropool Regio Amsterdam)
onderzoekt de Gemeente Almere momenteel in samenwerking met de Gemeente
Zeewolde of een (cluster van) datacenter(s) op die plek wel past”….
Vanwege deze berichtgeving heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde de volgende
vragen aan het college:
1. Is het college samen met de Gemeente Almere betrokken in een onderzoek naar de
vestiging van een maximaal 150 ha groot cluster van datacenters op het grondgebied van
Zeewolde in Oosterwold? Kan het college het antwoord op deze vraag onderbouwen /
motiveren?
2. Is het college van mening dat er in het Zeewolde deel van Oosterwold, ruimte is voor de
ontwikkeling van een cluster van maximaal 150 hectare datacenters?
Kan het college het antwoord op deze vraag motiveren?
3. Kan het college aangeven of het actief gaat deelnemen aan de gesprekken rondom de
ontwikkelings- en verstedelijkingsplannen van het MRA aangezien er nu zonder deelname
over het grondgebied van Zeewolde gesproken wordt.
Gelet op de publicaties aangaande datacenters in de Gemeente Hollands Kroon en de
mogelijke vestiging van een hyper-scale datacenter van 160 hectare in Zeewolde, acht de
fractie van Leefbaar Zeewolde het van groot belang dat bovenstaande vragen zo spoedig
mogelijk beantwoord worden.
Wij verzoeken het college deze artikel 36 vragen uiterlijk 21 april schriftelijk te
beantwoorden of de vragen mondeling te beantwoorden tijdens de Raadsvergadering van
22 april aanstaande.
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