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Voorhang ontwerpbesluit hyperscale datacentra 

Aanleiding 

Op 10 juni ligt het ontwerpbesluit over hyperscale datacentra in de ministerraad. 

Na besluitvorming in de ministerraad kan het ontwerpbesluit worden verzonden 

naar de Eerste en Tweede Kamer voor de voorhang. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd te ondertekenen: 

- De voorhangbrief aan de Eerste Kamer 

- De voorhangbrief aan de Tweede Kamer 

Kern 

Naar aanleiding van uw overleg met de minister van EZK, is het ontwerpbesluit 

nog aangepast ten opzichte van de versie die in de ministerraad ligt. De 

Eemsdelta is uit het ontwerpbesluit gehaald als uitzonderingsgebied, conform uw 

wens, de wens van de gemeente en de provincie. EZK is hier mee akkoord.  

Als uitzonderingsgebieden blijven dan in het ontwerpbesluit: de voormalige 

gemeente Eemsmond in de huidige gemeente Hoogeland en de locaties Agriport 

A7en B1 in de gemeente Hollands Kroon. 

 

Proces  

- De voorhangbrieven worden aan u voorgelegd vooruitlopend op 

besluitvorming in de ministerraad. Op deze manier kan de voorhang zo 

spoedig mogelijk gestart worden, om tijd te winnen richting de 

inwerkingtreding van dit besluit volgend op het voorbereidingsbesluit. 

- Op grond van artikel 4.3, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en 

artikel 23.5, eerste lid, van de Omgevingswet moet het ontwerpbesluit 

worden voorgehangen. Na het verstrijken van een voorhangtermijn van 

vier weken, waarvan ten minste drie vierde deel buiten het reces, zal de 

adviesaanvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State kunnen 

plaatsvinden. 

- Gelijktijdig met de voorhang wordt de internetconsultatie gestart. Dit is 

niet gebruikelijk, maar er zijn geen juridische bezwaren tegen. Op deze 

manier wordt er tijd gewonnen, die nodig is om zo spoedig mogelijke 

inwerkingtreding te bevorderen. 
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Onze referentie 

2022-0000301318 
 

Datum 

7 juni 2022 

Inhoud besluit 

- Dit besluit wijzigt het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 

huidig omgevingsrecht) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl, onder 

de Omgevingswet). 

- Met dit besluit krijgen gemeenten de opdracht om binnen een jaar hun 

bestemmingsplan/omgevingsplan aan te passen opdat het vestigen van 

nieuwe hyperscale datacentra niet wordt toegestaan. 

- Deze opdracht geldt niet voor de twee genoemde uitzonderingsgebieden.  

- De verlening van vergunningen voor hyperscale datacentra die zijn 

aangevraagd na 16 februari 2022 (de datum van inwerkingtreding van het 

voorbereidingsbesluit) wordt blijvend geblokkeerd. Voor de periode tot de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet gebeurt dit in het Barro, na de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet kan dit niet via regelgeving 

worden geregeld. Dit zal dan middels een nieuw voorbereidingsbesluit 

moeten gebeuren. 

- Dit besluit heeft geen gevolgen voor hyperscale datacentra die al bestaan, 

al zijn vergund of waarvoor de aanvraag om omgevingsvergunning is 

ingediend voor de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit (16 

februari 2022).  

- Onder de Omgevingswet is er de mogelijkheid voor de minister voor VRO, 

in overeenstemming met de ministers die het aangaat, om op verzoek 

van een gemeente ontheffing te verlenen van het verbod.  

Toelichting 

Politieke context 

Op 23 juni staat in de Tweede Kamer een commissiedebat ingepland over 

datacenters. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Geen 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Voorhangbrief Tweede Kamer   

2 Voorhangbrief Eerste Kamer   

3 Ontwerpbesluit hyperscale 

datacentra 

  

 




