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Geacht college,

1580834/1589639

De afgelopen periode hebben wij met u contact gehad over de
vergunningplicht en bevoegdheidsverdeling rond de oprichting en bouw
van een nieuw datacenter van Microsoft aan de Cultuurweg in de
gemeente Hollands Kroon. In onze opdracht heeft onze huisadvocaat
Pels Rijcken juridisch advies uitgebracht.

Uw kenmerk

Wij zijn van mening dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn voor
bedrijven en instellingen waar stookinstallaties (waaronder
noodstroomaggregaten) aanwezig zijn van 50MW of meer. Dit is in lijn
met het standpunt van het Rijk (InfoMil) en vergelijkbare situaties in
Flevoland en Groningen.
Wij hebben naar aanleiding van dit advies ambtelijk en bestuurlijk met
elkaar gesproken. In die gesprekken is gebleken dat u van mening blijft
dat de oprichting van het datacenter niet vergunningplichtig is en uw
college bevoegd gezag is.
Wij willen via de bestuursrechter een uitspraak krijgen over wie het
bevoegd gezag is voor bedrijven en instellingen met stookinstallaties
van 50MW of meer. Hierover hebben wij Provinciale Staten van NoordHolland geïnformeerd (zie bijlage).
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
<
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Betreft: Bevoegd gezag datacenter Hollands Kroon

“ 4 MAAR! 2021
Kenmerk

Geachte leden,
Met deze brief informeren wij u over de bevoegdheidsverdeling bij
bedrijven en instellingen waar stookinstallaties (waaronder
noodstroomaggregaten) aanwezig zijn van 50MW of meer. Ook lichten
we de acties toe die we ondernemen rondom de vergunningplicht en de
bevoegdheidsverdeling van dit soort bedrijven en instellingen,
waaronder de oprichting en bouw (Wabo') van een nieuw datacenter aan
de Cultuurweg in de gemeente Hollands Kroon.

Gedeputeerde Staten bevoegd gezag
Ons college is van mening dat wij bevoegd gezag zijn voor de gehele
Wabo-omgevingsvergunning (zowel milieu/oprichting als bouw) voor
het datacenter aan de Cultuurweg in de gemeente Hollands Kroon.
Gedeputeerde Staten zijn volgens de wet namelijk bevoegd gezag als
aan twee voorwaarden wordt voldaan:
1. Er sprake is van een IPPC-installatie1
2
Het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van alle
stookinstallaties is meer dan 50MW (dit is inclusief de
noodstroomaggregaten, de back up, reserve-voorzieningen én
installaties die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn). Daarmee
is dit een IPPC-installatie.
2. Gedeputeerde Staten aangewezen zijn als bevoegd gezag
Op basis van categorie 1.3 aanhef en onder a van onderdeel C van
bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij aangewezen
bevoegd gezag.

1 De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning
voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
2 IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. IPPC-installaties zijn
grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies
(2010/75/EU).
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Dit is ook in lijn met het standpunt van het Kenniscentrum InfoMil
(onderdeel van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die deze taken in ons mandaat
uitvoert hanteert deze lijn ook. En in vergelijkbare situaties zijn
vergunningsaanvragen in behandeling genomen door provincies.
Bijvoorbeeld in Flevoland (Almere, Zeewolde) en Groningen.

Juridisch advies
Het college van Hollands Kroon is van mening dat het datacenter niet
vergunningplichtig is en het college van Hollands Kroon bevoegd gezag
is. Daarom hebben we juridisch advies gevraagd aan onze huisadvocaat
Pels Rijcken. Op basis van dit advies zijn wij in gesprek gegaan met de
gemeente Hollands Kroon over de vergunningplicht en de
bevoegdheidsverdeling. En hebben we met de gemeente de
mogelijkheden verkend om tot een gezamenlijk standpunt te komen.
Zowel het college van Hollands Kroon als ons college blijven bij hun
standpunten.
Wij willen via de bestuursrechter een uitspraak krijgen over wie het
bevoegd gezag is voor bedrijven en instellingen met stookinstallaties
van 50MW of meer. Hiervoor is het nodig dat we samen met de OD
NZKG eerst actie ondernemen richting Microsoft. Dit betekent dat we ze
formeel op de hoogte stellen dat zij nog niet beschikken over de
benodigde omgevingsvergunning voor de oprichting van het nieuw te
bouwen datacenter.

Rol ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (lenW)
Wij hebben deze situatie ook onder de aandacht gebracht van het
ministerie van lenW. Als stelselverantwoordelijke zijn zij
verantwoordelijk voor eenduidige vertaling van Europese regelgeving
naar nationale regelgeving.
Inzet van de provincie rond datacenters
Los van de kwestie over wie bevoegd gezag is, zijn bij de ontwikkeling
van datacenters vanuit onze provinciale rol deze thema’s belangrijk:
het water- en energieverbruik;
de impact van datacenters op de ruimte (de ‘verdozing'-discussie
die momenteel plaatsvindt in uw Staten);
de economische waarde van datacenters achter de dijken (de
plaatsing van datacenters verhoogt de economische waarde van een
gebied dat onder waterniveau ligt, wat kan leiden tot een verdere
verhoging van dijken, wat wordt gefinancierd door
belastingbetalers);
mobiliteitskwesties (aansluiting van wegen).
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We onderschrijven het economisch nut van de komst van datacenters.
Toch, op al deze punten zorgt de komst van datacenters voor
ontwikkelingen die ons zorgen baren en die we nauwlettend volgen.

Mede om die reden zijn we gestart met het opstellen van een
provinciale aanvulling op de datacenterstrategie van de Metropoolregio
Amsterdam. Daarin wordt op een rij gezet wat de mogelijkheden van
provinciale sturing zijn voor de thema’s waterverbruik, energieverbruik,
ruimtelijke impact en de economische waarde, waarbij ook mobiliteit
kan worden betrokken. Deze datacenterstrategie geldt na vaststelling
voor Noord-Holland. De planning is om deze datacenterstrategie voor
het zomerreces aan u te sturen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
V
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voorzitter
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