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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

De gemeente Zeewolde is in overleg met een initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een hyperscale 
datacenter op haar grondgebied. Het betreft een grootschalig initiatief. Over één bestemmingsplanperiode 
gaat het (gefaseerd) om een totale kaveloppervlakte van ongeveer 166 hectare, waar, afgaande op de 
beschikbare schetsen, ongeveer 175.000 tot 250.000 m2 datacenteroppervlakte gerealiseerd moet gaan 
worden. Het hyperscale datacenter moet gerealiseerd gaan worden aangrenzend aan het (beoogde) 
nieuwe bedrijventerrein Trekkersveld IV. 
 
Om het initiatief te kunnen huisvesten moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstellen. Het 
bestaande perceel heeft namelijk een agrarische bestemming. Voor de vaststelling van dit 
bestemmingsplan moet u, conform artikel 3.1.6 Bro, een motivering van nut en noodzaak leveren aan de 
hand van de Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder). De gemeente heeft ons gevraagd om 
het initiatief aan de vereisten van de Ladder te toetsen, ten behoeve van deze motivering. In deze 
rapportage leest u het resultaat. 
 

WAT ZIJN DATACENTERS? 

Datacenters zijn gebouwen waar (grootschalige) dataopslag en dataverwerking plaatsvindt. Zij leveren 
voor bedrijven ruimte voor servers, connectiviteit (routers, switches en transmissieapparatuur), koeling, 
beveiliging en desgewenst services. Datacenters zijn onderdeel van de zogenaamde ‘digitale 
infrastructuur’; de voorzieningen die nodig zijn voor het data- en internetgebruik wereldwijd. Door het 
toenemende gebruik van data in economie en maatschappij (digitalisering), bijvoorbeeld vanwege het 
‘werken in de cloud’, is het aantal datacenters de afgelopen jaren fors toegenomen.  
 
Datacenters zijn er in verschillende soorten en maten. Op hoofdlijnen kunnen we in de markt een 
onderscheid maken in drie verschillende typen1: 
 
• Regionale datacenters; klein tot middelgroot in omvang (500 – 5.000 m2), gering stroomverbruik (< 2 

MW), afzetmarkt is meerdere zakelijke gebruikers uit de omliggende regio, meestal gevestigd op een 
centrale locatie in de regio. 
 

• Multi-tenant datacenters; middelgroot tot groot in omvang (2.000 – 50.000 m2), middelgroot 
stroomverbruik (1 – 25 MW), afzetmarkt is een grootschalig economisch cluster en daarom zijn deze 
centra vaak gevestigd in grootstedelijke omgeving, zoals Amsterdam. Directe nabijheid van een 
internationaal internet exchange punt (< 50 km), bijvoorbeeld de AMS-IX in Amsterdam of de GN-IX 
in Groningen, is van belang om voldoende up- en downloadsnelheid voor klanten te waarborgen.  
 

• Hyperscale datacenters; zeer groot (> 50.000 m2), groot stroomverbruik (> 25 MW) en single-tenant; 
dus voor gebruik van één grote organisatie in de data- of ICT-sector. Directe nabijheid van een 
internationaal internet exchange punt (< 50 km), bijvoorbeeld de AMS-IX in Amsterdam of de GN-IX 
in Groningen, is van essentieel vanwege het continentale en mondiale karakter van het datacenter. 
Nederland telt op dit moment drie hyperscale datacenters, namelijk twee in Middenmeer (Noord-
Holland) en één in de Eemshaven (Groningen). 

 

 
1 Ministerie van BZK (2019). Ruimtelijke Strategie Datacenters. 
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1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

De Ladder voor duurzame verstedelijking [Ladder] is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte van het Rijk en sinds oktober 2012 als motiveringseis opgenomen in het Besluit ruimtelijke 
ordening [Bro]. De verantwoordelijke overheden moeten nut en noodzaak van iedere nieuwe stedelijke 
ontwikkeling motiveren aan de hand van de Ladder. De Ladder is opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 van het 
Bro. Per 1 juli 2017 luidt de wetstekst als volgt: 
 

“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.” 

 
De begrippen ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ en ‘bestaand stedelijk gebied’ worden volgens de Ladder-
handreiking van het Rijk en actuele jurisprudentie als volgt gedefinieerd. 
 
Een ‘stedelijke ontwikkeling’ wordt in artikel 1.1.1 onder i van het Bro gedefinieerd als een “ruimtelijke 
ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijk voorzieningen”. Uit jurisprudentie blijkt dat de vraag wanneer er 
sprake is van een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ door de afdeling casuïstisch wordt beantwoord. De 
belangrijkste hoofdlijnen daarin zijn dat: 
 

- wanneer alleen sprake is van planologische functiewijziging, er in beginsel geen sprake is van 
nieuwe stedelijke ontwikkeling, tenzij het een functiewijziging van zodanige aard en omvang 
betreft; en 

- de Afdeling al bij een geringe toename van omvang oordeelt dat er sprake is van een ‘nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. In beginsel kan hiervoor een ondergrens van 400 m2 worden aangehouden. 

 
Een ‘bestaand stedelijk gebied’ wordt in artikel 1.1.1 onder h van het Bro gedefinieerd als een “bestaand 
stedenbouwkundig samenspel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 
detailhandel of horeca, alsmede de daarbij horende openbare of sociaal-culturele voorzieningen, stedelijk 
groen en infrastructuur”.  
 
1.3 Relevante beleidskaders 

Hieronder gaan we beknopt in op relevant Rijksbeleid, provinciaal beleid en regionaal beleid met 
betrekking tot vestiging van hyperscale datacenters.  
 
Rijksbeleid 
Vanuit de Rijksoverheid wordt het belang van (ruimte voor) datacenters steeds meer onderkend. De 
digitalisering van economie en maatschappij heeft er toe geleid dat datacenters ook op de kaart staan van 
de Rijksoverheid. Het Ministerie van BZK bekrachtigt bijvoorbeeld de positie van datacenters in de onlangs 
gepubliceerde Ruimtelijke Strategie Datacenters (hierna: REOS): “datacenters zijn de komende 20 jaar niet 
weg te denken uit het digitaal-economische straatbeeld”.  
 
Daarnaast wordt ook in de concept Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van datacenters in het Nederland. Het ‘realiseren en behouden van een kwalitatief 
hoogwaardige digitale connectiviteit’ wordt zelfs aangemerkt als nationaal belang. Daarin wordt impliciet 
aangegeven dat er een marktgroei voor datacenters wordt verwacht, alsmede het belang aangegeven van 
het faciliteren van datacenters2:  
 

“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 van 

 
2 Ministerie van BZK. Ontwerp NOVI (via: ontwerpnovi.nl). 
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nationaal belang dat ook in de toekomst sprake blijft van voldoende beschikbare, betrouwbare en 
snelle netwerken. De betrouwbaarheid, efficiëntie, betaalbaarheid en veiligheid van deze 
netwerken voor heel Nederland (ook in het landelijk gebied) moeten worden gewaarborgd. […]. 
Hedendaagse netwerken zijn zonder investeringen niet afdoende om het internetverkeer van de 
nieuwe economie op te vangen. Nederland moet digitale koploper in Europa zijn. 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.” 

 
Concreet gaat de REOS in op een nationale strategie om “stabiel en veerkrachtig” te zijn, zodat Nederland 
als datacenterland op de kaart blijft staan. Daarmee wordt gedoeld op alternatieve locaties voor 
Amsterdam en Haarlemmermeer, waar nu het gros van de (multi-tenant) datacenters gevestigd is. In de 
REOS wordt gesproken over een ‘resilience strategie’, waarin nieuwe locaties ontwikkeld worden op iets 
grotere afstand van het grote Amsterdamse internetknooppunt AMS-IX. In de REOS wordt gesproken over 
een straal van 50 kilometer, waarmee Flevoland, Zuid-Holland, Middenmeer en de oostflank van Utrecht 
alternatieve vestigingslocaties worden. Bijzondere aandacht wordt daarbij gevestigd op de zone Almere – 
Zeewolde – Lelystad – Dronten. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de REOS hierbij 
voornamelijk in lijkt te gaan op multi-tenant datacenters en niet op het segment van hyperscale 
datacenters. Voor hyperscale datacenters moet aanvullend ook het uitbouwen van de bestaande 
vestigingslocaties Middenmeer en Eemshaven overwogen worden. 
 
Provinciaal beleid 
De provincie Flevoland beschikt niet over actueel beleid voor vestiging van datacenters. Wel wordt 
dergelijk beleid in de komende periode opgesteld. Het is de verwachting dat deze ontwikkeling daar een 
plek in zal krijgen. 
 
Regionaal beleid 
In de Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA) is inmiddels (in concept) beleid opgesteld voor de 
vestiging van datacenters. Het beleidsdocument volgt op de vorig jaar door de gemeenten Amsterdam en 
Haarlemmermeer afgekondigde ‘datacenterstop’3. 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 één 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 Financieel Dagblad (15 juli 2019). Amsterdam zet rem op datacenters 
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2 Marktregio 
De marktregio van de ontwikkeling is het ‘zoekgebied’ waarbinnen vraag en aanbod tegen elkaar af moeten 
worden gewogen, om te bepalen of er behoefte bestaat aan het voorgenomen plan. Vragen die daarbij 
relevant zijn, zijn onder andere: uit welke regio komt het bedrijf dat zich wil vestigen, en welke alternatieve 
locaties wegen zij zelf af? 
 
Het begrip ‘marktregio’ wordt voor datacenters anders gedefinieerd, blijkt uit jurisprudentie 
Voor hyperscale datacenters geldt dat bovenstaande vragen moeilijk te beantwoorden zijn; het is een 
bijzondere markt. De ontwikkelingen zijn niet regionaal gebonden en de datacenters opereren op mondiaal 
niveau. De initiatiefnemers van hyperscale datacenters maken een locatieafweging op continentaal of in 
ieder geval internationaal schaalniveau. Ter illustratie, een locatieaanvraag voor hyperscale datacenters 
komt vaak binnen voor het schaalniveau van bijvoorbeeld de driehoek Amsterdam – Frankfurt – Parijs.  
 
De ABRvS heeft dit aspect in een eerder uitspraak overwogen (ECLI:NL:RVS:2016:1208), in een uitspraak 
voor het bestemmingsplan dat de vestiging van een hyperscale datacenter op Agriport A7 (Middenmeer, 
Noord-Holland) mogelijk maakt: 
 

Zoals hiervoor is overwogen is een datacenter in hoofdzaak gericht op het digitaal opslaan en 
verwerken van informatie op computers door mondiaal opererende bedrijven. Voor de opslag en 
verwerking van informatie in een datacenter is de afstand tussen het datacenter en de gebruikers 
niet of nauwelijks relevant. Ook vanuit het buitenland kan het datacenter eenvoudig worden 
benaderd. Gelet hierop is het verzorgingsgebied van het grootschalige datacenter niet regionaal 
gebonden. 
 
Nu de specifieke norm - de ladder voor duurzame verstedelijking - niet bedoeld is voor de thans 
voorliggende ontwikkeling, wordt teruggevallen op de algemene norm. De Afdeling zal de 
beroepsgronden over de behoefte en de locatiekeuze beoordelen uit een oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro. 

 
De uitgangspunten voor het initiatief komen overeen met de uitgangspunten voor Agriport A7 
Net als in bovengenoemde uitspraak gaat het bij het initiatief ook over een mondiaal opererende partij, 
waarvoor het hyperscale datacenter als doel heeft om informatie digitaal op te slaan en te verwerken. 
Hiervoor geldt dat de afstand tussen datacenter en gebruikers nauwelijks relevant is, en dat het datacenter 
ook vanuit het buitenland eenvoudig wordt benaderd. Gezien herkomst en omvang van de beoogde 
ontwikkeling – met 225.000 m2 bebouwing is het datacenter groter dan bijvoorbeeld het datacenter op 
Agriport A7 uit bovenstaande uitspraak – gaan we er bovendien vanuit dat ook voor dit initiatief het 
zoekgebied verder reikt dan Nederland.  
 
We wegen vraag en aanbod daarom af op het schaalniveau van de Amsterdamse regio 
De ABRvS heeft in de hierboven genoemde uitspraak overwogen dat, wanneer een ontwikkeling niet 
regionaal gebonden is, behoefte en locatiekeuze worden beoordeeld uit een oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro. Gezien de gelijkenissen tussen beide 
cases, taxeren we daarom dat dat ook voor dit initiatief het geval zal zijn. Op basis van diezelfde 
jurisprudentie taxeren we dat daarom wel, in lijn met de Ladder, vraag en aanbod in de regio tegen elkaar 
moeten worden afgewogen. Voor dit initiatief kijken we daarvoor naar een straal van 50 kilometer rond 
Amsterdam, als ‘datacenterregio’ waar Zeewolde, ook bij beleid, onderdeel van uitmaakt. Dat doen we 
omdat Amsterdam met zijn intercontinentale dataverbinding (AMS-IX) het epicentrum is voor 
grootschalige datacenters en de vertraging in de verbinding (‘latency’) binnen een straal van 50 kilometer 
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in de regel nog aanvaardbaar blijft4. Deze 50 km rekenen we vanaf de drie locaties in de Amsterdamse 
regio’s met zogenaamde ‘hyperconnectivity’: Schiphol-Rijk, Science Park en Zuidoost. We nemen hierbij 
als uitgangspunt dat u, hoewel voor de Ladder een ‘reguliere’ afbakening van de marktregio niet aan de 
orde is, in het kader van een goede ruimtelijke ordening in ieder geval voor deze regio een afweging 
omtrent duurzame verstedelijking moet maken. Op die manier pogen we een brede, ruime afweging te 
maken met betrekking tot zorgvuldig ruimtegebruik. 
 
Figuur 1: Indicatie marktregio en projectlocatie (blauw) 

 

 
4 Daarbij baseren we ons op advieservaring bij verschillende vestigingstrajecten voor multi-tenant en hyperscale datacenters in 
Nederland. Daarnaast wordt deze 50 km ook als uitgangspunt gehanteerd in de REOS voor datacenters van het Ministerie van BZK. 
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3 Ruimtevraag 
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de vraag naar hyperscale datacenters in de marktregio. Daarvoor 
hanteren we twee benaderingen: 
 

• Als eerste beschrijven we de marktontwikkelingen en -trends die van invloed zijn op de markt voor 
hyperscale datacenters in de komende jaren, analyseren we de positie van Zeewolde en de 
Amsterdamse regio in het mondiale speelveld en vertalen deze bevindingen naar een indicatie van 
de ruimtevraag (top-down).  

• Als tweede beschrijven we het initiatief, voor zover informatie hierover bekend is, plaatsen dit en 
het perspectief van de marktontwikkelingen en taxeren we nut en noodzaak van de gevraagde 
omvang.  

 
Dit hoofdstuk eindigt met een onderbouwde indicatie van de ruimtevraag voor één 
bestemmingsplanperiode en een ruimtelijk programma van eisen, op basis waarvan het alternatieve 
aanbod in de marktregio kan worden afgewogen (in hoofdstuk 4). 
 
3.1 Marktperspectief voor hyperscale datacenters 

Hieronder beschrijven we de belangrijkste marktontwikkelingen en -trends die van invloed zijn op de markt 
voor hyperscale datacenters in de komende jaren, analyseren we de positie van Zeewolde en de 
Amsterdamse regio in het mondiale speelveld en vertalen deze bevindingen naar een indicatie van de 
ruimtevraag. 
 
Digitalisering van economie en maatschappij leiden tot een groeiende behoefte aan datacenters 
Afgelopen decennium is de capaciteit van datacenters in Nederland aanzienlijk toegenomen. Vrijwel ieder 
jaar bedroeg de capaciteitstoename meer dan 10%, met positieve uitschieters in 2012 en 20165. Deze groei 
is grotendeels toe te schrijven aan toenemend internetverkeer (streamen, uploaden en downloaden), 
toenemende behoefte aan dataopslag (big data) en een toenemend groei van clouddiensten (bijv. iCloud, 
Office365) in plaats van opslag op de ouderwetse ‘harde schijf’ of server op locatie. Wereldwijd heeft dit 
geleid tot een toename van het aantal datacenters, waaronder een verdubbeling van het aantal hyperscale 
datacenters6. 
 
We verwachten dat de ontwikkelingen uit het vorige decennium voortgezet worden en dat de benodigde 
capaciteit in datacenters ook de komende jaren fors blijft toenemen. Technologische ontwikkelingen als 
robotica, kunstmatige intelligentie, blockchain, ‘internet of things’ en autonome voertuigen leiden allemaal 
tot een groei van dataverkeer en de behoefte aan dataopslag7. Het Ministerie van BZK constateert in haar 
REOS dat de positie van datacenters in digitale infrastructuur bestendig is tegen deze verschillende 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen: 
 

“Wel zijn er verschillende opties denkbaar hoe de verdere groei en de technische lay-out gestalte 
zouden kunnen krijgen. Dan komen begrippen als edge computing, managed cloud services, 
gelijkstroomracks, 5G, immersion cooling, fotonica (optische geleiding) en zelfs quantum-internet 
voorbij. Bij de meeste van deze ontwikkelingen blijft het fenomeen van het datacenter fier overeind 
of is de ontwikkeling nog zo ongewis dat hierover geen uitspraak valt te doen. Al met al is het 

 
5 Ministerie van BZK (2019). Ruimtelijke Strategie Datacenters. 
6 Synergy Research Group (2019). Hyperscale Data Center Count Passed the 500 Milestone in Q3. (via: 
https://www.srgresearch.com/articles/hyperscale-data-center-count-passed-500-milestone-q3) 
7 Voor een overzicht van de belangrijkste technologische ontwikkelingen is bijvoorbeeld de volgende bron waardevol: Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek (2019). Vooruitkijken naar 2050: Trends die de toekomst van de Nederlandse economie beïnvloeden.  
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datacenter een blijvertje die we verstandig willen faciliteren. Conclusie: datacenters zijn de 
komende 20 jaar niet weg te denken uit het digitaal-economische straatbeeld.” 
 

Tabel 1: Dataverkeer in Nederland is in het afgelopen decennium fors toegenomen 

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (2016). Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk. 

Tabel 2: Verdubbeling van het aantal hyperscale datacenters wereldwijd en marktaandeel per land 

Bron: Synergy Research Group (2019). Hyperscale Data Center Count Passed the 500 Milestone in Q3. 

Locatiecriteria voor hyperscale datacenters blijven op meerdere fronten strikt 
Hyperscale datacenters behoren voor hun gebruikers tot de kritische infrastructuur van hun 
bedrijfsprocessen. Dataverkeer is voor gebruikers van een hyperscale datacenter in de regel namelijk de 
kern van hun bedrijfsactiviteiten. Hyperscale datacenters in binnen- en buitenland worden dan ook 
voornamelijk gerealiseerd en in gebruik genomen door dominante partijen in cloud services en social 
media, en grote cloud providers en applicatieleveranciers. Dergelijke partijen zijn ook de gebruikers van de 
hyperscale datacenters die op dit moment in Nederland zijn gerealiseerd. 
 
Wanneer het hyperscale datacenter offline of onbereikbaar is, worden de bedrijfsactiviteiten voor de 
gebruikers van het datacenter belemmerd of zelfs onmogelijk gemaakt. Bovendien moet de verbinding 
tussen het datacenter en de cliënten die het bedient (bedrijven, consumenten) met zo min mogelijk 
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vertraging tot stand komen om een goed ‘product’ af te kunnen leveren. Dat vertaalt zich in strenge 
locatiecriteria die gebruikers van het hyperscale datacenter stellen, waaronder: 
 

• Beschikbaarheid van grote kavels; met voldoende ruimte voor het datavloeroppervlakte, facilitaire 
activiteiten (kantoor, beveiliging, etc.) en een redelijke afstand tot andere functies, vanwege de 
potentieel hoge mate van omgevingshinder (bijv. geluid van luchtkoeling), bescherming ten 
opzichte van omgevingsrisico’s (bijv. brand) en voorkeur voor privacy. 

• Betrouwbare beschikbaarheid van energie; bij voorkeur groene energie, afkomstig van meerdere 
energiebronnen en schakelstations om uitvalrisico’s te mitigeren. 

• Hoogwaardige digitale connectie; in de directe nabijheid van en internationale internet exchange 
(< 50 km) en voorzien van een glasvezelverbinding van voldoende capaciteit. 

• Beschikbaarheid van koelwater of andere koeloplossingen; 
• Laag natuurramprisico; locaties moeten een laag risico hebben op bijvoorbeeld aardbevingen, 

bosbranden, overstromingen en situaties van extreem weer. Daarmee vallen bijvoorbeeld ook 
buitendijks gelegen gebieden af. 

• 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. 

 
Daarnaast zijn er nog enkele locatiecriteria die voor hyperscale datacenters niet noodzakelijk zijn, maar wel 
een grote pré vormen in de locatiekeuze. Dat zijn bijvoorbeeld de directe beschikbaarheid van technisch 
opgeleid personeel, een scherp kostenprofiel (m.n. grond- en energieprijzen) en snelle zekerheid over de 
operationele datum. Om laatstgenoemde reden trekt direct beschikbare bestemmingsplancapaciteit (op 
goede locaties) in deze markt vraag aan, in tegenstelling tot in veel andere vastgoedmarkten het geval is. 
Als een initiatief niet tijdig terecht kan, bijvoorbeeld omdat bestemmingsplanprocedures onzekerheid 
opleveren, blijft het in de regel niet in de regio ‘boven de markt hangen’, maar zoekt deze naar een andere 
locatie. Reden voor deze bijzondere marktdynamiek is een combinatie van de snel groeiende 
marktbehoefte en het internationale schaalniveau waarop de markt werkt. 
 
Amsterdamse regio heeft een duurzaam vestigingsklimaat voor vestiging van hyperscale datacenters 
Nederland heeft als land een goede propositie voor vestiging van internationale datacenters. De 
Amsterdamse regio is zelfs uitgegroeid tot de regio met het grootste marktaandeel (36%) in de 
datacentermarkt van Europa8. Nederland is aantrekkelijk om meerdere redenen. We zetten de voornaamste 
selling points van Nederland voor datacenters in onderstaande tabel uiteen. 
 
Tabel 3: Nederlandse selling points voor de vestiging van datacenters 

USP Toelichting 
Hoge connectiviteit Nederland is een epicentrum voor internationaal dataverkeer en is wereldwijd #3 in de wereldwijde ranking 

van snelle internetverbindingen. Vijftien onderzeese kabels verbinden de Verenigde Staten met het Europese 
continent via Nederland. Eén van de bekende kabels komt aan land in Amsterdam, de AMS-IX. Bovendien is 
de energie-infrastructuur op veel plekken uitstekend en stabiel. 

Innovatieve markt Nederland huisvest wereldwijds meest betrouwbare breedband- en telecomproviders, en beschikt 
daarnaast over een toonaangevende datacentermarkt op het gebied van beveiliging, capaciteit en 
duurzaamheid. Nederland heeft één van de meest innovatieve datacentermarkten en bovendien wordt er 
actief geïnvesteerd in het segment, bijvoorbeeld in hergebruik van restwarmte. 

Stabiel klimaat Voor datacenters is Nederland interessant vanwege het duurzame ‘klimaat’ in meerdere opzichten. Het 
politieke klimaat is er relatief stabiel, de kans op natuurlijke rampen is relatief laag en bovendien is het 
klimaat voor natuurlijke luchtkoeling uitstekend. Daarmee zijn de randvoorwaarden voor verduurzaming van 
de markt uitstekend. 

Bron: Dutch Data Center Report 2019, PB7 Research & CBRE in opdracht van Dutch Datacenter Association (2019). 

Binnen Nederland is het gebied binnen 50 kilometer van Amsterdam, waaronder Zeewolde, een 
aantrekkelijke plek voor vestiging voor hyperscale datacenters. Zeewolde beschikt over alle noodzakelijke 

 
8 PB7 Research & CBRE in opdracht van Dutch Datacenter Association (2019). Dutch Data Center Report 2019.  
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randvoorwaarden voor vestiging van grotere partijen. Er is potentieel nog veel ruimte beschikbaar voor 
grootschalige bebouwing9, de energievoorziening en –infrastructuur zijn van hoog niveau en hebben 
voldoende capaciteit, en de digitale connectiviteit is uitstekend, met aansluitingen op internationale en 
intercontinentale internet exchange AMS-IX. De Amsterdamse regio is dan ook reeds één van de 
belangrijkste hubs in Nederland voor vestiging van (hyperscale) datacenters. Toonaangevend voorbeeld 
van deze positie is het grootschalige cluster van multi-tenant datacenters rond Amsterdam en Schiphol en 
de vestiging van de hyperscale datacenters in Middenmeer, dat binnen de invloedssfeer van de 
Amsterdamse regio ligt. Daarnaast is het exemplarisch dat het huidige initiatief Zeewolde als laatste 
Nederlandse locatie op haar shortlist heeft staan. 
 
Tabel 4: Locaties van hyperscale en multi-tenant datacenters in Nederland 

Bron: Ministeria van BZK (2019). Ruimtelijke Strategie Datacenters. 

Dat een hyperscale datacenter naar Zeewolde kijkt en zich niet direct in Amsterdam vestigt, is overigens 
niet verwonderlijk. Als eerste geldt dat er in Zeewolde meer grond beschikbaar is om een hyperscale 
datacenter te vestigen. De potentieel beschikbare ruimte voor grootschalige ontwikkelingen en 
netcapaciteit zijn beperkter. Daarnaast is er sprake van politieke dilemma’s. Recent hebben de gemeenten 
Amsterdam en Haarlemmermeer bijvoorbeeld een ‘datacenterstop’ afgekondigd10 om de tijd te nemen om 
tot afgewogen beleid te kunnen komen in relatie tot de andere ruimtelijke opgaven in de regio (o.a. ruimte 
voor woningbouw, bedrijven, etc.). 
 
Komende jaren neemt het aantal hyperscale datacenters naar verwachting met een factor 2 tot 4 toe 
Over het algemeen is er consensus dat de wereldwijde markt voor hyperscale datacenters de komende 
jaren fors gaat groeien. In onderzoek van het ING Economisch Bureau wordt de verwachting uitgesproken 

 
9 Ten opzichte van andere Nederlandse regio’s heeft de provincie relatief veel onbebouwd oppervlak. Om misverstanden te 
voorkomen, dat wil niet zeggen dat deze gronden op dit moment geen gebruikerswaarde hebben. Veel gronden in de provincie hebben 
op dit moment een agrarisch gebruik. Potentieel bieden deze gronden ruimte voor grootschalige bebouwing, maar daarvoor zal per 
geval en per locatie een afweging op maat moeten worden gemaakt. 
10 Financieel Dagblad (15 juli 2019). Amsterdam zet rem op datacenters. 
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dat de wereldwijde digitale datastromen in 2030 een factor 20 groter zijn in 201811. In onderzoek van Cisco 
wordt de verwachting uitgesproken dat de wereldwijde markt voor hyperscale datacenters t/m 2021 nog 
met 13% per jaar groeit; ongeveer 60 hyperscale datacenters per jaar12. Mordor Intelligence verwacht voor 
de periode 2020 t/m 2025 zelfs een jaarlijkse groei van 24%13.  
 
Wanneer Nederland haar huidige positie op de markt voor hyperscale datacenters houdt (3 v/d wereldwijd 
500 vestigingen), betekent dat in de periode t/m 2025 een vraag van 3 tot 6 hyperscale datacenters. Ervan 
uitgaande dat de digitaliserering t/m 2030 op zijn minst lineair doorzet, betekent dat voor één 
bestemmingsplanperiode (10 jaar; t/m 2030) in Nederland een vraag van 6 tot 12 datacenters. Uitgaande 
van een gelijkblijvende gemiddelde oppervlakte van de Nederlandse hyperscale datacenters14 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.  
 
Daarbij merken we wel op dat de rekensom naar m2 aanzienlijk beïnvloedt kan worden door één of enkele 
initiatieven die groter zijn dan de nu in Nederland gemiddelde omvang. In het buitenland zien we enkele 
van dergelijke initiatieven al terug, zie bijlage A, maar in Nederland nog niet. Het valt niet uit te sluiten dat 
daar de komende jaren verandering in komt. Daarbij merken we ook op dat marktontwikkelingen duiden op 
schaalvergroting van individuele datacenters in de komende jaren. Bovenstaande taxatie van de behoefte 
in m2 kan dan ook als conservatief worden beschouwd. In de groeicijfers zien we bovendien dat Europa de 
laatste jaren een inhaalslag aan het maken is een sterkere groei laat zien dan de Verenigde Staten. Dat 
maakt dat we de verwachting hebben 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 we voorzien is overheidsbeleid om ‘verdozing’ van het landschap tegen te gaan15.  
 
Op Nederlands schaalniveau heeft nog geen onderzoek zich gewaagd aan een voorspelling voor de groei 
van het aantal hyperscale datacenters. Dat vinden we overigens niet vreemd, aangezien 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 BZK wordt daarvoor een beleidsmatige aanzet 
gedaan. Wél 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 203016. 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.  
 
3.2 Concept van het huidige initiatief 

Hieronder beschrijven we het initiatief, voor zover informatie hierover bekend is, plaatsen dit en het 
perspectief van de marktontwikkelingen en taxeren we nut en noodzaak van de gevraagde omvang. Van 
een concreet, definitief ontwerp is in deze fase nog geen sprake. Mogelijk dat de toets daarom op een later 
moment nog verder op maat moet worden gemaakt en/of dat de motivering in het bestemmingsplan 
afwijkt van datgene dat hieronder beschreven staat.  

 
11 ING Economisch Bureau (2019). Further efficiency gains vital to limit electricity use of data; how to limit the climate impact of an 
increasingly data-hungry world’. 
12 Cisco (2018). Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2016-2021 White Paper. 
13 Mordor Intelligence (2019). Hyperscale Datacenter Market – Growth, trends, forecast (2020-2025). 
14 Ter illustratie: de hyperscale datacenters die op dit moment in Nederland zijn gevestigd hebben een gemiddeld bebouwd 
oppervlakte van 74.500 m2: 80.000 m2, 31.500 m2 en 112.000 m2. 
15 Beleidsrisico ontstaat voornamelijk bij opvolging van het advies van het College van Rijksadviseurs: College van Rijksadviseurs 
(2019). (X)XL verdozing – Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler. 
16 Ministerie van BZK (2019). Ruimtelijke Strategie Datacenters. Op basis van: CPB & PBL (2015). Nederland in 2030 en 2050: Twee 
referentiescenario’s. 
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Ruimtevraag van het initiatief sluit aan op het bredere marktbeeld 
De initiatiefnemer heeft een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk groot initiatief ingebracht. Op basis 
van de tekeningen schatten we in dat het hyperscale datacenter dat ontwikkeld moet gaan worden een 
totale bebouwde oppervlakte heeft tussen de 175.000 en 250.000 m2; ongeveer tweemaal zo groot als het 
huidige grootste hyperscale datacenter in Nederland. Deze schaalvergroting van individuele hyperscale 
datacenters sluit aan op de algemene trend die we hierboven hebben geschetst (par. 3.1).  
 
Het is niet redelijk om het concept ‘op te knippen’ in meerdere kleinere ontwikkelingen 
Het beoogde concept gaat uit van in totaal zes gebouwen, allen gefaseerd te realiseren binnen één 
bestemmingsplantermijn, die gezamenlijk dienst doen als één datacenter. Deze gebouwen vormen, samen 
met enkele facilitaire voorzieningen en bijvoorbeeld parkeerruimte, één campus. Het splitsen van deze 
gebouwen over meerdere locaties in de marktregio kan in theorie wel, maar is in de praktijk vanuit 
bedrijfsoverweging absoluut niet logisch en realistisch, is onze verwachting. In dat geval moeten namelijk 
onder andere (kostbare) aansluitingen op het elektriciteitsnet dubbel gerealiseerd worden. Daarnaast 
moeten facilitaire diensten (o.a. beveiliging, service) gesplitst worden over meerdere locaties. Het initiatief 
behelst, ondanks dat het meerder gebouwen zijn, één datacenter dat, net als bijvoorbeeld de Nederlandse 
hyperscale datacenters van de Eemshaven en Middenmeer, gebruikt wordt door één partij. De 
verschillende gebouwen zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 
De gevraagde hoeveelheid grond is niet uniek, maar absolute noodzaak is er niet 
Opvallend aan het initiatief is de beoogde verhouding tussen bebouwing en de grondoppervlakte: 
afhankelijk van de totale omvang tussen 1:6 en 1:9. Er wordt voor de totale 175.000 à 250.000 m2 
bebouwing over één bestemmingsplanperiode 166 hectare grond gevraagd, die gefaseerd in gebruik zal 
worden genomen. Daarbij zal de eerste fase ongeveer de helft hiervan bedragen. Die relatief ruime 
verhouding tussen bebouwing en grond is het gevolg van de ambities van de initiatiefnemer om het plan 
volgens een ruim opgezet concept te realiseren, om het project landschappelijk in te passen en flexibiliteit 
te behouden naar de toekomst. 
 
Die ambitie voor een goede landschappelijke inpassing is in de datacentermarkt niet uniek, weten we uit 
onze advieservaring. Regelmatig kiest een initiatiefnemer dan wel overheid ervoor om rond dergelijke 
grootschalige bebouwing een groene buffer te realiseren, voornamelijk uit privacy- en flexibiliteits-
overwegingen. Een dergelijke ambitie sluit overigens wel aan bij het recente advies van het College van 
Rijksadviseurs om ook aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing bij het realiseren van 
grootschalige bebouwing17. In vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland is een verhouding van 1:6 
tot 1:7 niet ongebruikelijk, al maken we daarbij de kanttekening dat de afbakening van de kavel veel voor 
die berekening uitmaakt. De verhouding tussen bebouwde oppervlakte en de totale kavelomvang kan voor 
het faciliteren van het initiatief in principe lager zijn,  maar voor het realiseren van eenzelfde mate van 
landschappelijke inpassing zal dan buiten de kavel alsnog een groene buffer gerealiseerd moeten worden. 
 
Absoluut noodzakelijk voor het kunnen huisvesten van een initiatief van deze omvang (225.000 m2) is de 
landschappelijke inpassing echter niet.. Vanuit het initiatief heeft een kleiner gebied niet de voorkeur, maar 
een datacenter kan feitelijk wel goed functioneren op een kleinere kavel. Qua gebruiksgebied (gebouwen, 
facilitaire voorzieningen, parkeren en voldoende afstand tot andere functies) wordt ook in de eerder 
genoemde voorbeelden in bijlage A maximaal een verhouding van 1:3 tot 1:4 gehaald. Voor de afweging 
van locaties in het kader van de Ladder rekenen we daarom met deze minimale verhoudingen. Voor het 
huisvesten van de gevraagde (ingeschatte) 175.000 à 250.000 m2 bebouwing is dan minimaal 52,5 hectare 
grond nodig, is ons uitgangspunt. Dit lijkt ons een aannemelijke minimumomvang om mee te rekenen in 
de Ladder-afweging met het beschikbaar aanbod in de regio. 
 

 
17 College van Rijksadviseurs (2019). (X)XL verdozing – Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler. 
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3.3 Programma van eisen 

Uit bovenstaande twee paragrafen destilleren we een ruimtelijk programma van eisen voor het initiatief, 
opgesteld vanuit het perspectief van de Ladder. Conform de huidige jurisprudentie baseren we ons daarbij 
op louter ruimtelijke, noodzakelijke locatiecriteria. Afwegingen rondom bijvoorbeeld grondprijs en 
arbeidsmarkt zijn vanuit het perspectief van de Ladder in beginsel niet relevant. Onderstaande 
locatiecriteria beschouwen we als noodzakelijk voor het faciliteren van de vraag van een hyperscale 
datacenter (‘need to have’) en dienen als afwegingscriteria voor alternatieve locaties in de Ladder-
afweging. Daarbij laten we aspecten als milieucategorisering en bouwhoogte nog buiten beschouwing. 
 
Overige locatiecriteria (o.a. arbeidspotentieel, groene energie, koelwater etc.) beschouwen we als pré voor 
het faciliteren van een hyperscale datacenter, maar niet als noodzakelijk (‘nice to have’). Deze punten zijn 
‘zachter’ en laten we, om discussie over toetsing van deze criteria te voorkomen, buiten beschouwing in de 
Ladder-afweging. Datzelfde geldt over informatie over het stroomverbruik, waarover we voor het concrete 
voorliggende initiatief nog niet over voldoende informatie beschikken. 
 
Tabel 5: Programma van eisen met locatiecriteria voor de Ladder-afweging 

Criterium Toelichting 

Minimaal bebouwbare oppervlakte 
mogelijk van 175.000 à 250.000 m2 

Dit betreft de benodigde omvang om het huidige concrete initiatief te huisvesten. De 
omvang sluit aan op de marktontwikkelingen en taxatie van de langjarige vraag naar 
hyperscale datacenters in Nederland (zie par. 3.1). 

Aaneengesloten kavel mogelijk, logisch 
vormgegeven met een minimale omvang 
van 52,5 hectare 

Dit betreft de minimale oppervlakte om een hyperscale datacenter met een omvang 
van 175.000 à 250.000 m2 te kunnen faciliteren. Deze omvang is het resultaat van een 
benchmark onder andere datacenters in binnen- en buitenland. Het huidige concrete 
initiatief wenst zelf een grotere ruimtevraag, namelijk min. 166 hectare, waarvan 
ongeveer de helft in de eerste fase. 

Directe aansluiting op het 
hoogspanningsnet (110 kV schakelstation) 
is mogelijk 

Beschikbaarheid van een robuuste en betrouwbare stroomvoorziening is essentieel 
voor een hyperscale datacenter. Daarbij is een afstand tot max. 250 meter van een 110 
kV schakelstation optimaal, omdat dit de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening 
verhoogt (99,995%), maar in theorie is met de huidige infrastructuur een afstand van 
enkele kilometers voldoende. Essentieel is dus primair dat de benodigde infrastructuur 
gerealiseerd kan worden. 
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4 Aanbod 
In dit hoofdstuk gaan we nader in op het beschikbare aanbod in de Amsterdamse regio om in de 
ruimtevraag naar hyperscale datacenters te kunnen voorzien. Conform de jurisprudentie kijken we 
daarvoor naar de bestaande plancapaciteit. Ofwel, de bestemmingsplannen die nu in de vestiging van een 
datacenter voorzien. We beoordelen het beschikbare aanbod in de provincie systematisch en transparant 
op alle locatiecriteria die in het ‘programma van eisen’ (par. 3.3) zijn opgenomen. 
 
Zeven locaties met voldoende beschikbaar aanbod 
Binnen de marktregio zijn zeven locaties bestemd die minimaal 52,5 hectare ruimte bestemd en 
beschikbaar hebben voor datacenters of andere bedrijfsfuncties. We hebben daarbij niet alleen gekeken 
naar locaties met een onherroepelijk bestemmingsplan, al dan met een uitwerkingsplicht. 
Wijzigingsbevoegdheden hebben we buiten beschouwing gelaten, conform Ladder-jurisprudentie. Deze 
zeven locaties plaatsen we op onze shortlist en analyseren we dieper. 
 

Gemeente Kern Locatie Beschikbaar 
Alkmaar Alkmaar Boekelermeer 71 hectare 
Almere Almere Stichtse Kant 85 hectare 
Haarlemmermeer Hoofddorp Schiphol Trade Park 72 hectare 
Purmerend Purmerend Baanstee Noord 55 hectare 
Ridderkerk Ridderkerk Nieuw-Reijerwaard 81 hectare 
Zaanstad Zaandam Hoogtij 55 hectare 

 Bron: IBIS (2020); ruimtelijkeplannen.nl (2020); diverse projectwebsites (2020) 

Eén locatie vormt een reëel alternatief voor Zeewolde 
We hebben bovenstaande locaties beoordeeld aan de hand van het ruimtelijk programma van eisen (par 
3.3), zie hieronder. Op basis van deze analyse constateren we dat geen van deze zeven 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, namelijk Schiphol Trade Park (Haarlemmermeer), beschikt niet over 
een conforme bestemming. De huidige bestemming beoogt een ander profiel van het terrein, namelijk 
deels logistiek, deels kleinere datacenter en deels gemengde bedrijvigheid. Op basis van de regionale 
afspraken (Plabeka, 2019) lijkt er ook in deze doelgroep voldoende vraag te zijn voor dit profiel. Het niet 
ontwikkelen van deze locatie leidt dan ook niet tot leegstand op deze plek. 
 
Daarnaast merken we expliciet op dat het op Schiphol Trade Park gaat om een potentiële kavel. Om tot een 
kavel van voldoende omvang te komen moet niet alleen de huidige bestemming worden verruimd, maar 
moeten ook de voorgenomen interne ontsluitingsstructuur van het bedrijventerrein herzien worden. 
Aanvullend op het voorgaande sluit de vestiging van een hyperscale datacenter op het Schiphol Trade Park 
niet aan bij de (concept) regionale strategie.  
 
Bij het afronden van deze rapportage beschikten we nog niet over de gegevens over 
aansluitingsmogelijkheden op het hoogspanningsnet – hiervoor zijn we afhankelijk van derden. Aangezien 
de resultaten van deze analyse geen effect hebben op de conclusies, is de analyse verder achterwege 
gelaten. Ook indien potentieel alle locaties geschikt zouden zijn, blijft staan dat op geen van deze plekken in 
de voorgenomen ontwikkeling kan worden voorzien.  
 
Binnen bestaand stedelijk gebied is geen sprake van leegstand of (bekende) herontwikkelingsplekken die 
qua omvang in de vraag zouden kunnen voorzien.  
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Locatie Totaal beschikbaar Aaneengesloten kavel 
mogelijk  
> 52,5 ha 

Datacenter bij 
bestemming mogelijk 

Aansluiting op 
hoogspanningsnet 

mogelijk 
Boekelermeer 71 hectare 15 à 20 hectare  PM 
Stichtse Kant 85 hectare 40 à 45 hectare  PM 
Baanstee Noord 55 hectare 10 à 15 hectare  PM 
Schiphol TP 72 hectare 60 à 65 hectare18  PM 
N-Reijerwaard 81 hectare 15 à 20 hectare  PM 
Hoogtij 55 hectare 35 hectare  PM 

Bron: IBIS (2020); ruimtelijkeplannen.nl (2020); diverse projectwebsites (2020) 

In onderstaande kaart indicatief het gebied dat beschikbaar is op Schiphol Trade Park waar potentieel één 
grote kavel mogelijk is, maar waar qua bestemming, beoogde doelgroep en verkaveling in dat geval nog 
relevante drempels overwonnen moeten worden. 
 

Bron: https://www.sadc.nl/en/locations/schiphol-trade-park/plots-for-sale/ (05-2020) 

 

 
18 Uitgaande van bundeling van kavels en een andere indeling van de voorgestelde, maar nog niet gerealiseerde interne 
infrastructuur. 
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5 Behoefte (conclusie) 
Het initiatief kan niet elders in de marktregio in harde plancapaciteit worden gefaciliteerd 
De vraag naar hyperscale datacenters in de marktregio binnen één bestemmingsplantermijn overschrijdt 
het aanbod, constateren we op basis van voorgaande analyse. Concreet kijkend naar het huidige initiatief 
is er geen locatie in de regio potentieel geschikt voor vestiging van een hyperscale datacenter met de 
voorgenomen omvang, namelijk 175.000 tot 250.000 m2 datacenteroppervlakte. Deze vraag kan bovendien 
ook niet in bestaande stedelijk gebied worden gefaciliteerd. Daarmee concluderen we dat er behoefte 
bestaat aan de ontwikkeling van het plan voor de ontwikkeling van het hyperscale datacenter in Zeewolde.  
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Bijlage 
A. Verhouding bebouwing en kavel op andere hyperscale locaties 

 
Eemshaven, Nederland  

 

 
Vloeroppervlakte: 
• nu: 40.000 m² 
• wordt uitgebreid naar 80.000 m² 
 
Kavelomvang: 
• Circa 75 hectare totaal (inclusief water en groen) 
• 45 hectare netto bedrijventerrein 
 
Verhouding bebouwing / kavel (FSI): 
(bij uitbreiding naar 80.000 m²) 
• Circa 18% ten opzichte van netto kavel 
• Circa 11% ten opzichte van bruto kavel 

 
Middenmeer, Nederland  

 

 
 

Vloeroppervlakte: 
• Circa 112.000 m² 
 
Kavelomvang: 
• Circa 40 hectare  
 
Verhouding bebouwing / kavel (FSI): 
• Circa 30%  

 
Middenmeer, Nederland  

 

 
 

Vloeroppervlakte: 
• Circa 31.500 m² (1e fase) 
 
Kavelomvang: 
• Circa 20 hectare 
 
Verhouding bebouwing / kavel (FSI): 
• Circa 16%  

 
 


	1 Inleiding
	1.1 Aanleiding
	1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking
	1.3 Relevante beleidskaders
	Rijksbeleid
	Provinciaal beleid
	Regionaal beleid


	2 Marktregio
	Het begrip ‘marktregio’ wordt voor datacenters anders gedefinieerd, blijkt uit jurisprudentie
	De uitgangspunten voor het initiatief komen overeen met de uitgangspunten voor Agriport A7
	We wegen vraag en aanbod daarom af op het schaalniveau van de Amsterdamse regio

	3 Ruimtevraag
	3.1 Marktperspectief voor hyperscale datacenters
	Digitalisering van economie en maatschappij leiden tot een groeiende behoefte aan datacenters
	Locatiecriteria voor hyperscale datacenters blijven op meerdere fronten strikt
	Amsterdamse regio heeft een duurzaam vestigingsklimaat voor vestiging van hyperscale datacenters
	Komende jaren neemt het aantal hyperscale datacenters naar verwachting met een factor 2 tot 4 toe

	3.2 Concept van het huidige initiatief
	Ruimtevraag van het initiatief sluit aan op het bredere marktbeeld
	Het is niet redelijk om het concept ‘op te knippen’ in meerdere kleinere ontwikkelingen
	De gevraagde hoeveelheid grond is niet uniek, maar absolute noodzaak is er niet

	3.3 Programma van eisen

	4 Aanbod
	Zeven locaties met voldoende beschikbaar aanbod
	Eén locatie vormt een reëel alternatief voor Zeewolde

	5 Behoefte (conclusie)
	Het initiatief kan niet elders in de marktregio in harde plancapaciteit worden gefaciliteerd

	Bijlage
	A. Verhouding bebouwing en kavel op andere hyperscale locaties


