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 Onderwerp Datacenters in de metropoolregio Amsterdam 

   

 Geachte heer Groove, beste Stijn, 

 
 
Recent spraken wij elkaar naar aanleiding van het door de gemeenten Amsterdam en 
Haarlemmermeer genomen voorbereidingsbesluit met betrekking tot de datacenters. In dat 
gesprek heb ik namens de gemeente Amsterdam aangegeven dat het voorbereidingsbesluit 
geenszins een “aanval” is op de datacentersector. Integendeel, in samenspraak met de sector 
willen we juist toewerken naar instrumentarium om de groei van de sector in de regio op een 
duurzame manier mogelijk te maken. Het voorbereidingsbesluit is nodig om, na het gezamenlijk 
uitwerken van een visie, ook instrumentarium tot onze beschikking te hebben om individuele 
projecten, die hier niet aan voldoen, te kunnen handhaven. Zoals toegezegd stuur ik u deze uitleg 
hierbij ook nog schriftelijk op. 
 
Het is evident dat het aantal en de omvang van datacenters in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Hierdoor heeft de MRA een vooraanstaande 
positie verworven binnen de datacentersector. De gemeente onderkent dat datacenters 
onmisbare voorzieningen zijn voor vrijwel alle inwoners, bedrijven en instellingen. Net als de 
luchthaven bieden de datacenters een vestigingsplaatsfactor dat internationaal hoog staat 
aangeschreven en daardoor een vruchtbare bodem biedt voor sommige belangrijke economische 
sectoren. 
 
Tegelijkertijd nemen datacenters veel ruimte in en leggen, vanwege het hoge energieverbruik, een 
groot beslag op het elektriciteitsnet. Om meer regie te krijgen op de vestiging van datacenters 
hebben Amsterdam en Haarlemmermeer daarom allebei een voorbereidingsbesluit genomen, om 
op de korte termijn nieuw vestigingsbeleid op te kunnen stellen voor de ontwikkeling van de 
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datacentersector. Dit stelt ons in staat om op stedelijk niveau ruimtelijke instrumenten te 
ontwikkelen en zo te kunnen sturen op een goede ruimtelijke ordening en verdeling van de 
schaarse ruimte en energie in de stad. In het voorbereidingsbesluit is een afwijkmogelijkheid 
opgenomen waardoor wordt voorkomen dat een aanvraag onnodig wordt aangehouden. Als de 
aanvraag past in het nieuwe beleid, gewenste eindbeeld of daarmee geen verband houdt, kan de 
vergunning gewoon worden verleend. 
  
Het voorbereidingsbesluit is genomen om duurzame ontwikkeling en groei van datacenters in de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) mogelijk te maken waarbij er gelijktijdig een gedegen 
ruimtelijk en economisch regionaal kader wordt ontwikkeld. Hiervoor heeft de gemeente in het 
kader van het voorbereidingsbesluit een jaar de tijd. Er dienen keuzes gemaakt te worden over hoe 
om te gaan met de groei, op welke locaties en hoe verbanden te leggen zijn met de energetische 
vraagstukken. 
 
Dit doen we graag met de sector wat gelijk na het nemen van het voorbereidingsbesluit in gang is 
gezet. Sinds de zomer hebben we in gezamenlijkheid concrete vervolgacties uitgezet waarbij de 
dialoog constructief verloopt. We staan voor een gezamenlijk doel, namelijk het borgen van een 
duurzame groei van de datacentersector in de regio op de korte en lange termijn. We hebben 
afgesproken dat datacentersector een actieve bijdrage levert aan de invulling van het 
vestigingsbeleid, zowel ruimtelijk als economisch. De sector is uitgedaagd mee te denken over 
oplossingen op het gebied van energie, duurzaamheid en gebruik schaarse ruimte. En we hebben 
afgesproken structureel het gesprek met elkaar aan te blijven gaan, waarbij de DDA het initiatief 
heeft genomen door het organiseren van de Nationale Datacentertafel, een breed overleg vanuit 
de markt en overheden.  
 
Tot slot wil ik nogmaals aangeven dat wij zeer content zijn met het overleg tot nu toe. Wij hebben 
het volste vertrouwen erin dat met deze stappen het vestigingsklimaat in de Metropoolregio 
Amsterdam verder versterkt wordt.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

S. Kaatee 

Directeur Economische Zaken 

 

 

 


