Natascha Geraedts, Paul Goedvolk
en Christine Strating*

Bedreigingen en
kansen voor de
vestiging en
ontwikkeling van
datacenters in
Nederland
De digitale koppositie van Nederland voor
de vestiging en ontwikkeling van datacenters
wordt bedreigd. Met de exponentiële toename van het digitale verkeer is een verdere
groei van het aantal datacenters noodzakelijk en onvermijdelijk. Het dreigend tekort
aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk, het hoge energieverbruik van
datacenters en de ‘verdozing’ van het landschap vormen echter bedreigingen voor de
vestiging en uitbreiding van datacenters in
Nederland. Gelukkig zijn er ook kansen tot
behoud van de koppositie, zoals een nieuwe
manier van werken door netbeheerders op
het elektriciteitsnet (bijvoorbeeld door actief
congestiemanagement), mogelijkheden tot
verduurzaming van datacenters (bijvoorbeeld
door nuttige toepassing van restwarmte) en
meer aandacht voor de landschappelijke inpassing van datacenters.
1.
Inleiding
Nederland heeft een koppositie op het gebied van datacenters. Samen met Frankfurt, Parijs en Londen is Amsterdam een geliefde locatie voor de vestiging van datacenters in Europa. Grootste aantrekkingskracht is de
aanwezigheid van de Amsterdam Internet Exchange
(AMS-IX), een ‘superrotonde’ voor het transport van
data. Een groot deel van het internetverkeer met het
buitenland wordt afgehandeld via dit grootste internetknooppunt van Nederland. De AMS-IX is daarnaast een
van de grootste internetknooppunten in de wereld.
De kansen voor datacenters zijn zonder meer gelegen in
het almaar toenemende internetgebruik. Tegenwoordig
gebruiken we voor alles het internet. Om op de hoogte
te blijven van het nieuws, voor het checken van het weer,
voor het navigeren door de stad, voor het kijken van films
en het luisteren naar muziek. Mede door het internet of
things en het verwachte 5G-netwerk zal het digitale verkeer exponentieel blijven toenemen. Deze ontwikkeling
is onomkeerbaar. Onze afhankelijkheid van het internet
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als mensheid zal almaar toenemen. De homo sapiens als
homo digitalis.
Met de exponentiële toename van het digitale verkeer is
een verdere groei van het aantal datacenters noodzakelijk
en onvermijdelijk. Naast kansen zijn er echter ook bedreigingen voor de vestiging en ontwikkeling van datacenters
in Nederland. Door een (dreigend) tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is het de vraag of een
datacenter kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk dan wel kan uitbreiden. Het hoge energieverbruik van datacenters laat zich lastig rijmen met verduurzamingseisen op milieugebied. Vanwege geluidsemissies
en de bescherming voor geluidgevoelige objecten (zoals
woningen) kunnen datacenters zich niet overal vestigen.
En tot slot is niet iedereen blij met de ‘verdozing’ van het
Nederlandse landschap door de bouw van datacenters.
Datacenters zijn onderdeel geworden van een breed
maatschappelijk debat, waarbij economische groei en
noodzaak worden afgewogen tegen milieugevolgen en
de landschappelijke inpassing.
In dit artikel staan de bedreigingen en kansen voor de
vestiging en ontwikkeling van datacenters in Nederland
centraal. Dit artikel is als volgt opgebouwd. Allereerst
wordt een introductie gegeven over datacenters (paragraaf 2). Vervolgens worden de bedreigingen en kansen
verder toegelicht. In paragraaf 3 wordt eerst het tekort
aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk besproken, daarna volgt in paragraaf 4 de verduurzaming
van datacenters en tot slot in paragraaf 5 de landschappelijke inpassing van datacenters. Wij sluiten af met een
hoopvolle conclusie (paragraaf 6).
2.
Introductie datacenters
Datacenters zijn gebouwen waar grootschalige dataopslag
en dataverwerking plaatsvindt. Het zijn de gebouwen
waar servers en overige ICT-apparatuur zijn ondergebracht waarmee computers en mobile devices met het
internet en elkaar kunnen communiceren. Volgens de
Dutch Data Center Assocation (DDA, de brancheorganisatie van datacenters in Nederland) zijn datacenters
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‘de belangrijkste enablers van de digitale economie’1 en
vormen zij het ‘fundament van onze digitale economie’.2

Eemshaven (Google) en op businesspark Agriport A7,
gemeente Middenmeer (Microsoft).

Er zijn verschillende typen datacenters. Een belangrijk
onderscheid is de manier waarop het datacenter gebruikt
wordt: commercieel, waarbij ruimte in het datacenter aan
verschillende partijen verhuurd wordt (multi-tenant of
colocatie genoemd), of niet-commercieel, waarbij het
datacenter alleen voor eigen gebruik is (single-tenant).
Een ander onderscheid is de grootte van het datacenter.
Hier zijn grofweg drie categorieën te onderscheiden:
(i) kleinere, vaak regionale datacenters, (ii) grotere, vaak
internationaal opererende datacenters, en (iii) hyperscales.
De kleinere, vaak regionale datacenters kunnen zowel
single-tenant zijn, bijvoorbeeld het eigen datacenter van
een bank, als multi-tenant, wanneer bijvoorbeeld de dataopslag van lokale IT-bedrijven beheerd wordt. Deze
datacenters hebben een relatief gering stroomverbruik
(< 2 MW). De grotere, vaak internationaal opererende
datacenters zijn colocatie datacenters (multi-tenant),
waarbij ruimte aan verschillende partijen wordt verhuurd.
Deze datacenters hebben een middelgroot stroomverbruik
(1 tot 25 MW). Hyperscales zijn datacenters die door één
partij gebruikt worden (single-tenant) en die zo groot
zijn dat er een speciale categorie voor is gemaakt.
Hyperscales hebben een groot stroomverbruik
(> 25 MW).
Afhankelijk van het type datacenter gelden vanuit de exploitant van het datacenter andere vereisten voor wat
betreft de locatie, de directe nabijheid van de AMS-IX
en de beschikbare transportcapaciteit op het reguliere
elektriciteitsnetwerk.

3.

Datacenters komen in heel Nederland voor. De grootste
concentratie datacenters is te vinden in en rondom Amsterdam. De metropoolregio Amsterdam is momenteel
zelfs de nummer één datacenterhub van Europa.3 In dit
gebied zijn met name colocatie (multi-tenant) datacenters
gevestigd. Ruim 70% van alle colocatie datacenters van
Nederland is hier gevestigd. De directe nabijheid van de
AMS-IX is belangrijk voor optimale verwerkingssnelheid.
Ook de beschikbaarheid van een elektriciteitsnetwerk is
belangrijk, zodat aansluiting op het bestaande elektriciteitsnetwerk mogelijk is voor de vereiste stroomvoorziening.
Nederland heeft daarnaast op dit moment twee hyperscales. Het zijn de grote spelers op de markt die een volledig eigen datacenter kunnen vullen. Vanwege het gebruik van eigen kabels is de aanwezigheid van de AMS-IX
minder belangrijk. Ook kan voorzien worden in eigen
stroomverbruik, waardoor de beschikbaarheid van een
regulier elektriciteitsnetwerk minder belangrijk is. De
twee hyperscales in Nederland zijn gevestigd in de
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5.

Tekort aan transportcapaciteit op het
elektriciteitsnetwerk
Een bedreiging voor de vestiging en ontwikkeling van
datacenters in Nederland is gelegen in het grote stroomgebruik van datacenters. De servers van datacenters verbruiken veel stroom. Op dit moment hebben alle datacenters in Nederland gezamenlijk voor ongeveer 1,3 gigawatt
(GW) aan vermogen gecontracteerd. Dat is ongeveer 3%
van het totale stroomverbruik in Nederland.4 Door het
almaar toenemende digitale verkeer wordt een groei verwacht van 1,3 GW in 2019 naar 1,8 tot 3,5 GW in 2030.
Netbeheerders stellen zich op het standpunt dat het
elektriciteitsnetwerk niet de transportcapaciteit heeft om
deze grootverbruikers van stroom onbeperkt op het
elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. Zij geven aan overvallen te zijn door de snelle toename van het aantal datacenters. Door het tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kunnen datacenters zich niet langer onbeperkt
vestigen in bepaalde gebieden van Nederland. Ook gewenste uitbreidingen van bestaande datacenters worden
hierdoor bedreigd. Dit probleem speelt met name in de
metropoolregio Amsterdam.
Een oplossing voor het (dreigende) tekort aan transportcapaciteit kan zijn om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren. Gelet op de doorlooptijden voor de bouw van onderstations en het aanleggen van nieuwe of zwaardere elektriciteitskabels, inclusief de daarbij behorende bestemmingsplanprocedures en vergunningstrajecten, biedt dit
echter geen oplossing voor de capaciteitsproblemen op
de korte termijn. Voor regionale netbeheerders (zoals
Liander en Enexis) duurt het gemiddeld vijf tot zeven
jaar voordat het elektriciteitsnetwerk uitgebreid of verzwaard is. Voor TenneT (netbeheerder van het landelijke
hoogspanningsnet) duurt het zelfs gemiddeld tien tot
twaalf jaar. Zoals de Dutch Data Center Association het
treffend geformuleerd heeft:
‘It takes 10 seconds to buy more serverspace, and two
years to build a data center, whereas it takes five to seven
years to build a power substation and even 10 to 15 years
to build high voltage networks.’5
Er is een nieuwe manier van werken nodig door de netbeheerders om de vestiging en ontwikkeling van datacenters ook op de korte termijn mogelijk te blijven maken.
Netbeheerders zouden niet uit moeten gaan van het gecontracteerde vermogen op het elektriciteitsnetwerk,
maar van het feitelijke gebruik. Vaak ligt het feitelijk gebruik lager dan het gecontracteerde vermogen. Het gecon-

www.dutchdatacenters.nl/datacenters/wat-is-een-datacenter/.
Rapport ‘Fundament van onze digitale economie’, van Dutch Data Center Association, 2017, te downloaden via de website van de DDA.
Rapport ‘2019 Report. Digital Awareness is Near’, van Dutch Data Center Association, 2019, te downloaden via de website van de DDA.
Rapport ‘Ruimtelijke Strategie Datacenters. Routekaart 2030 voor de groei van datacenters in Nederland’, van Ruimtelijk Economische
Ontwikkel Strategie, 2019, te downloaden via www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/15/ruimtelijke-strategie-datacenters.
Overigens ligt het daadwerkelijke verbruik van datacenters naar verwachting 40 à 50% lager dan hun gecontracteerde vermogen.
Rapport ‘2018 Report. Annual report. State of the Dutch Data Hub’, van Dutch Data Center Association, 2018, te downloaden via de
website van de DDA.

Vastgoedrecht 2019-4

81

Bedreigingen en kansen voor de vestiging en ontwikkeling van datacenters in Nederland

tracteerde vermogen is immers gebaseerd op de piekbelasting of een worstcasescenario waarbij alle bedrijfsonderdelen ook bij een onverwachte of onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden moeten kunnen rekenen
op voldoende stroom. In veel gevallen ligt deze piekbelasting aanmerkelijk hoger dan de gemiddelde belasting.
Het gecontracteerde vermogen zal dan nooit of bijna
nooit benodigd zijn, en al helemaal niet gedurende een
langere periode. Deze ‘reservecapaciteit’ is hierdoor
evenwel gedurende de gehele contractperiode niet beschikbaar voor derden. Daarnaast contracteren veel bedrijven
– los van de piekbelasting – meer transportcapaciteit dan
zij op dat moment daadwerkelijk nodig hebben. Zij doen
dit bijvoorbeeld met het oog op een mogelijke uitbreiding
in de nabije of verdere toekomst. Als al op enig moment
van deze reservecapaciteit gebruik zou worden gemaakt,
zou dit pas op langere termijn zijn. In de tussentijd, dus
tussen het moment van contracteren en het daadwerkelijke gebruik van het reeds eerder gecontracteerde vermogen, is deze reservecapaciteit evenwel niet beschikbaar
voor derden. Hoewel de transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk op basis van het gecontracteerde vermogen ‘vol’ kan zitten, is er feitelijk meer dan eens sprake
van ongebruikte megawatts. Het tekort aan transportcapaciteit bestaat dan vooral op papier, in de administratie
van netbeheerders, en niet fysiek. Er kan direct transportcapaciteit beschikbaar komen als netbeheerders uitgaan
van het feitelijke gebruik (al dan niet rekening houdend
met een reserveopslag) in plaats van het gecontracteerde
vermogen. Dat netbeheerders dit zouden moeten doen,
is recent ook nog door de Autoriteit Consument & Markt
(ACM) bevestigd.
Daarnaast is een innovatieve manier van samenwerken
nodig op het elektriciteitsnet. Congestiemanagement op
het elektriciteitsnetwerk biedt een oplossing en kan op
korte termijn geïmplementeerd worden. Ook hiervan
heeft de ACM recent bevestigd dat dit toegepast zou
moeten worden door netbeheerders. Congestie op het
elektriciteitsnetwerk is overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Congestie treedt op wanneer de vraag naar
transportcapaciteit groter is dan het aanbod, de fysieke
beschikbare transportcapaciteit. Congestie op de weg
kennen we als files. Congestie op het internet leidt tot
een tragere verbinding. Files en een tragere internetverbinding zijn frustrerend, maar niet onoverkomelijk.
Congestie op het elektriciteitsnetwerk leidt echter niet
tot vertraging, maar tot uitval van systemen en daardoor
uitval van stroom. Kenmerkend is dat de stroomuitval
niet beperkt hoeft te blijven tot de overbelaste verbinding
zelf, maar ook een veel groter gebied kan treffen. Congestie moet daarom te allen tijde voorkomen worden. Het
elektriciteitsnetwerk is dan ook zo ontworpen dat er
automatisch veiligheidsvoorzieningen in werking treden
om te voorkomen dat daadwerkelijk overbelasting van
het elektriciteitsnetwerk optreedt. Congestiemanagement
heeft als doel om een daadwerkelijke overbelasting vóór
te zijn. Congestiemanagement maakt gebruik van prijsmechanismes en marktwerking om het aanbod en de vraag
naar transportcapaciteit te sturen. Via een biedingssysteem
tussen de partijen die op dat deel van het elektriciteitsnetwerk aangesloten zitten, zal een partij tegen een geldelijke
vergoeding tijdelijk afzien van het afnemen (of terug leve82

ren) van stroom, zodat de dreigende fysieke congestie
niet daadwerkelijk zal optreden. Door gebruik te maken
van congestiemanagement hoeft dus ook niet langer veiligheidshalve uitgegaan te worden van het gecontracteerde
vermogen, maar kan er gekeken worden naar het feitelijke
gebruik, omdat bij een dreigende overbelasting via het
biedingssysteem alsnog voorkomen wordt dat de automatische veiligheidsvoorzieningen in werking moeten treden
en partijen te maken krijgen met stroomuitval.
Naast oplossingen die aan de zijde van netbeheerders
liggen, kunnen datacenters zelf ook een bijdrage leveren
aan het dreigend tekort aan transportcapaciteit op het
elektriciteitsnetwerk. Direct vanaf de start van een project
voor de realisatie van een datacenter dient bij de locatiekeuze rekening te worden gehouden met het feit of er
transportcapaciteit beschikbaar is (zo ja, dan adviseren
wij deze transportcapaciteit direct contractueel overeen
te komen, in afwachting van de implementatie van de
hiervoor gestelde beleidswijzigingen door de netbeheerders). Het is immers niet zo dat er overal in Nederland
een tekort aan transportcapaciteit is. Met name in en
rondom Amsterdam is er volgens netbeheerders weinig
tot geen ruimte op het elektriciteitsnetwerk voor de aansluiting van nieuwe datacenters of de uitbreiding van bestaande datacenters. Daarnaast kunnen datacenters verder
inzetten op verduurzaming, zodat minder stroom benodigd is (en minder stroom gecontracteerd hoeft te worden). De kansen voor datacenters tot verdere verduurzaming bespreken wij in paragraaf 4.
Samenvattend: op dit moment wordt door de netbeheerders uitgegaan van het gecontracteerde vermogen van
transportcapaciteit en niet van het feitelijke gebruik. Op
basis van het gecontracteerde vermogen stellen netbeheerders zich op het standpunt dat de transportcapaciteit op
het elektriciteitsnetwerk ‘vol’ is en dat er daarom geen
ruimte op het elektriciteitsnetwerk is voor de aansluiting
van nieuwe datacenters of de uitbreiding van bestaande
datacenters. Daarnaast voeren netbeheerders nog geen
congestiemanagement uit. Door middel van congestiemanagement wordt fysieke overbelasting van het elektriciteitsnetwerk bij dreigende overbelasting voorkomen.
Door uit te gaan van het feitelijke gebruik in plaats van
het gecontracteerde vermogen en door bij dreigende
congestie congestiemanagement toe passen, zal blijken
dat er nog voldoende transportcapaciteit beschikbaar is
op het elektriciteitsnetwerk om datacenters aan te sluiten
of van extra vermogen te voorzien.
4.
Verduurzaming van datacenters
Het grote stroomverbruik door datacenters levert niet
alleen een bedreiging op voor de beschikbare transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk, maar laat zich ook
lastig rijmen met verduurzamingseisen op milieugebied.
Datacenters verbruiken immers een substantieel deel van
het totale stroomverbruik in Nederland. Tegelijkertijd
liggen hier veel kansen voor datacenters.
Allereerst de stroomvoorziening. Volgens de Dutch Data
Center Association maakt 80% van de datacenters in
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Nederland gebruik van groene stroom.6 Dit betekent dat
maar liefst 20% van de datacenters in Nederland nog
grotendeels afhankelijk zou zijn van fossiele brandstoffen.
De groene stroom die gebruikt wordt zal veelal lichtgroene stroom zijn (‘certificaatstroom’) en niet afkomstig zijn
van in Nederland duurzaam opgewekte energie. Slechts
een beperkt deel van de stroomvoorziening van datacenters is donkergroen, en dus wel duurzaam in Nederland
opgewekt. Gelet op bijvoorbeeld het Klimaatakkoord en
de doelstellingen van de Klimaatwet, te weten het nagenoeg geheel minimaliseren van emissies van broeikasgassen in Nederland in 2050 en het CO2-neutraal zijn van
de elektriciteitsproductie in 2050, is er voor datacenters
nog veel werk aan de winkel. In ieder geval zouden
datacenters (voor hun primaire energievoorziening) in
het kader van de verduurzaming geen gebruik meer
moeten maken van fossiele brandstoffen.
Meer datacenters zouden van hun energievoorziening
primair afhankelijk kunnen zijn van duurzaam opgewekte
energie, zoals zonne-energie of windenergie. Datacenters
zouden zo dicht mogelijk bij de bron gefaciliteerd moeten
worden, zodat verplaatsing van energie over grotere afstanden voorkomen kan worden. Geschikte locaties voor
datacenters zijn de aanlandingspunten van windparken
op zee, windparken op land of grote zonneparken. Vanaf
de start van het project voor de realisatie van een datacenter kan rekening worden gehouden met de mogelijkheden
tot het duurzaam opwekken van energie door de samenwerking aan te gaan met de exploitant van een zonnepark
of windpark. Een voorbeeld is businesspark Agriport A7
in de gemeente Middenmeer (Noord-Holland). Het
windpark Wieringermeer is onder meer opgericht om de
nabijgelegen datacenters (en glastuinbouw) van de
noodzakelijke energie te voorzien. Het hyperscale datacenter van Google in de Eemshaven wordt voorzien van
stroom van een nabijgelegen windpark en zonnepark. Zo
kan aldus gekozen worden voor een locatie waar duurzame energie in de directe nabijheid van het datacenter kan
worden opgewekt, zodat geen gebruik hoeft te worden
gemaakt van het elektriciteitsnetwerk, of voor een kleiner
gedeelte dan zonder de opwekking van duurzame energie
benodigd zou zijn.
Naast de energievoorziening kan milieuwinst behaald
worden door het nuttig toepassen van de restwarmte van
datacenters. Het grootste deel van de stroom die de servers in datacenters verbruiken wordt rechtstreeks omgezet in warmte. Voor deze warmte is binnen het datacenter
geen nuttige toepassing. De warme lucht wordt afgevangen en afgevoerd naar de buitenlucht. Voor een datacenter
heeft de restwarmte nu vaak nog geen commerciële
waarde. Door de aanleg van warmtenetten kan deze
restwarmte elders wel nuttig toegepast worden. De restwarmte kan ingezet worden voor de verwarming van een
naastgelegen zwembad, kassen, huizen of kantoren.
De warmte die vrijkomt in de serverruimtes van een
datacenter heeft als neveneffect dat een adequate koelinstallatie noodzakelijk is. De temperatuur in een datacenter
6.
7.

zou zonder koelsysteem te veel stijgen. Datacenters beschikken dan ook altijd over adequate koelinstallaties om
de temperatuur in de serverruimtes beheersbaar te houden. Deze koelinstallaties gebruiken op hun beurt ook
weer stroom. Er kan milieuwinst gehaald worden door
voor de koelinstallatie gebruik te maken van bodem- en
aquathermie, bijvoorbeeld wanneer het datacenter naast
een oppervlaktewater ligt. Er kan dan gebruik worden
gemaakt van de verkoeling die de bodem of het oppervlaktewater van nature biedt.
Dat verduurzaming al geen keuze meer is, blijkt bijvoorbeeld ook uit de verplichting dat datacenters alle energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. In maart 2019 is nog de
Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing Bedrijfstak
Commerciële datacenters geactualiseerd. Daarnaast geldt
per 1 juli 2019 een meldingsplicht voor de exploitanten
van datacenters om aan het bevoegd gezag te melden
welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Ook
zien wij in toenemende mate dat gemeentes en provincies
bij gronduitgiften of vergunningstrajecten verregaande
duurzaamheidsverplichtingen opleggen. Deze verplichtingen worden steeds meer verlegd van inspanningsverplichtingen naar resultaatsverplichtingen. Als voorbeeld
kan gewezen worden op de PUE-factor. Afhankelijk van
de locatie worden door gemeentes eisen gesteld ten aanzien van de energie-efficiëntie van het datacenter, ook
wel power usage effectiveness of PUE-factor genoemd.
De PUE-factor is een waarde die aangeeft hoe efficiënt
een datacenter met stroom omgaat. Het totale stroomgebruik van het datacenter wordt vergeleken met het
stroomgebruik van de serverapparatuur. Hoe dichter de
PUE-factor bij de 1 komt, hoe duurzamer het datacenter
is. Voor datacenters in de metropoolregio Amsterdam
gelden striktere PUE-eisen dan in andere gebieden in
Nederland. Het is de verwachting dat gemeentes in en
rondom Amsterdam hier steeds strenger op zullen toezien
en alleen nog heel duurzame datacenters willen toestaan
in hun gebied. In aanvulling hierop hebben de gemeenteraden van Amsterdam en Haarlemmermeer in juli 2019
een voorbereidingsbesluit genomen om de vestiging van
datacenters tijdelijk stop te zetten in afwachting van
nieuw beleid.7 Het nieuwe vestigingsbeleid zal regionaal
worden afgestemd. Naar verwachting zullen in het nieuwe
beleid voorwaarden gesteld worden ten aanzien van het
ter beschikking stellen van restwarmte, het gebruik van
groene stroom en wellicht ook ten aanzien van het aantal
datacenters dan wel hun maximale capaciteit.
Samenvattend: het grote stroomverbruik door datacenters
levert niet alleen een bedreiging op voor de beschikbare
transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk, maar laat
zich ook lastig rijmen met verduurzamingseisen op
milieugebied. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden voor
datacenters om het stroomverbruik te verduurzamen dan
wel te verminderen. Voor het succesvol verduurzamen
van datacenters dient vanaf de start van het project al rekening te worden gehouden met de mogelijkheden tot

Rapport ‘2019 Report. Digital Awareness is Near’, van Dutch Data Center Association, 2019, te downloaden via de website van de DDA.
Voorbereidingsbesluiten van de gemeenteraad van Amsterdam van 12 juli 2019, Stcrt. 2019, 42491, en van de gemeenteraad van Haarlemmermeer van 11 juli 2019, Stcrt. 2019, 41432.
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verduurzaming. Zo kan gebruik worden gemaakt van
duurzaam opgewekte energie in de directe nabijheid van
het datacenter, kan de PUE-factor verlaagd worden, kan
de restwarmte elders nuttig toegepast worden en kunnen
de van nature aanwezige bronnen als bodem en oppervlaktewater gebruikt worden voor het koelsysteem van
de servers.
5.
Landschappelijke inpassing van datacenters
Vanaf de start van het project voor de realisatie van een
datacenter dient rekening te worden gehouden met de
vereiste vergunningen en de bijbehorende toetsingskaders
om niet gedurende het proces voor onaangename verrassingen komen te staan. Voor de realisatie van een datacenter zijn verschillende vergunningen en toestemmingen
noodzakelijk, waarbij verschillende bevoegde gezagen
betrokken zijn. Zo is in ieder geval een omgevingsvergunning voor bouwen vereist, en mogelijk ook een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, indien het bestemmingsplan de bouw of de exploitatie van
het datacenter niet direct toestaat. De grote datacenters
hebben daarnaast mogelijk een omgevingsvergunning
voor milieu nodig. Dit is bijvoorbeeld bij hyperscales het
geval wanneer het totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van de elektromotoren of verbrandingsmotoren
15 MW of meer is. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden dient soms een geluidszone vastgesteld te worden waarbinnen zich geen geluidgevoelige objecten (zoals
woningen) mogen bevinden. Bepaalde locaties zijn hierdoor niet geschikt voor de vestiging van de grote datacenters dan wel pas na sanering (opkopen) van de woningen.
Tot slot is soms een emissievergunning vereist of een
toestemming op grond van de Wet natuurbescherming.
Elk van de vergunningaanvragen heeft een ander toetsingskader. Bij de vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning voor bouwen (en afwijken van het bestemmingsplan) speelt de landschappelijke inpassing van het datacenter een belangrijke rol. Vanaf de start van het project
voor de realisatie van een datacenter kan al met de landschappelijke inpassing van het datacenter op de beoogde
locatie rekening gehouden worden. Een datacenter is geen
gebouw dat zich voorstaat op een architectonische uitstraling. Veel datacenters willen juist zo anoniem mogelijk
in het landschap staan, om zo min mogelijk de aandacht
te trekken en zodoende de veiligheid in het datacenter
zo goed mogelijk te garanderen. Gelet op de grootte van
een datacenter is het niet echt mogelijk om niet op te
vallen. Een datacenter kan al snel een kolossale omvang
hebben. Daarnaast werkt de vorm ook niet mee: veelal
rechthoekig zonder ramen. Qua ruimtelijke uitstraling
verschillen datacenters niet veel met de grotere distributiecentra, anders dan dat datacenters in tegenstelling tot
distributiecentra vaak anoniem willen blijven en daardoor
niet de naam van het datacenter groots op de gevel zullen
zetten.
Net als logistieke distributiecentra dragen datacenters bij
aan de ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap. Niet
iedereen is blij met deze ontwikkeling. Sommige mensen
ervaren de datacenters en distributiecentra als een aantasting van het landschap (‘vervuiling van de horizon’). Het
College van Rijksadviseurs doet momenteel onderzoek
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naar deze ontwikkeling. De resultaten worden na de zomer in 2019 verwacht.
Bij de vergunningverlening voor de bouw van datacenters
is landschappelijke inpassing een aspect dat meegewogen
wordt. Om bezwaren weg te nemen kan de landschappelijke inpassing van datacenters meer aandacht krijgen. Er
zit met name winst in de vormgeving van de gevel. Een
voorbeeld kan gevonden worden in het datacenter van
Equinix op het Science Park in Amsterdam (Datahotel
AM4). Het betreft een toren van 70 meter hoog, zonder
ramen, maar met een opvallende zwart-zilver gestreepte
gevel. Vanaf de snelweg is het een opvallend gebouw. De
architectuur van het gebouw heeft bij het ontwerp van
het datacenter de uitdrukkelijke aandacht gekregen. Een
ander voorbeeld is het datacenter van Bytesnet in Groningen. Het betreft een groot gebouw met een artistieke,
groene gevel, tevens symbool voor de duurzaamheidsdoelstellingen van dit datacenter. Hiermee is het een eyecatcher voor de buurt geworden, waarmee bezwaren worden
weggenomen.
Dit hoeft niet te betekenen dat vanaf nu elk datacenter
een eyecatcher voor de buurt zou moeten worden. Voor
de landschappelijke inpassing kan juist gedifferentieerd
worden al naargelang de locatie en directe omgeving van
de beoogde locatie. Datacenters die zich midden op een
bedrijventerrein wensen te vestigen zullen minder rekenschap hoeven te geven van de landschappelijke inpassing
dan datacenters die zich in of nabij een woongebied willen
vestigen of op een locatie waarbij zij goed zichtbaar zijn
vanaf de openbare weg. Ook de wensen van de exploitant
van het datacenter spelen uiteraard mee: wil die zich juist
wel of niet op een bepaalde wijze in de markt profileren
(bijvoorbeeld als vooruitstrevende speler op het gebied
van duurzaamheid).
Samenvattend: vanaf de start van het project voor de
realisatie van een datacenter dient rekening te worden
gehouden met de locatiekeuze en de landschappelijke
inpassing van het datacenter op de beoogde locatie. Afhankelijk van de grootte van het beoogde datacenter dient
tevens rekening te worden gehouden met een geluidscontour vanwege geluidsemissies. Binnen deze geluidscontour mogen zich geen gevoelige geluidsobjecten (zoals
woningen) bevinden. Bepaalde locaties zijn hierdoor niet
geschikt voor de vestiging van de grote datacenters dan
wel pas na sanering (opkopen) van de woningen. Om tegemoet te komen aan mogelijke bezwaren ten aanzien
van de landschappelijke inpassing van datacenters, kan
meer aandacht geschonken worden aan de gevels van de
datacenters. Hoewel ‘verdozing’ van het landschap hiermee niet voorkomen wordt, levert het wel een positieve
impuls op voor de ruimtelijke uitstraling van datacenters.
6.
Conclusie
Met de snelle toename van het digitale verkeer is een
verdere groei van het aantal datacenters noodzakelijk en
onvermijdelijk. Bedreigingen voor de vestiging en ontwikkeling van datacenters in Nederland zijn met name het
(dreigend) tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet, het hoge energieverbruik en de ‘verdozing’ van
het Nederlandse landschap. Gelukkig zijn er ook kansen
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terhub. Een nieuwe manier van werken door netbeheerders op het elektriciteitsnet (zoals uitgaan van feitelijk
gebruik in plaats van gecontracteerd vermogen en actief
congestiemanagement), mogelijkheden tot verduurzaming
van datacenters (zoals een lagere PUE-factor of nuttige
toepassing van restwarmte) en meer aandacht voor de
landschappelijke inpassing van datacenters (zoals een
ontwerp met een bijzondere gevel), bieden de datacenters
kansen op verdere groei. Met al deze aspecten kan vanaf
de start van het project voor de realisatie van een datacenter rekening gehouden worden.
Juist in de bedreigingen zitten kansen. Datacenters zouden de uitkomsten van het maatschappelijk debat niet
moeten afwachten, maar daaraan proactief moeten deelnemen. Met het groeiend economisch belang van datacenters kunnen zij een positie aan tafel afdwingen en de
overheid aansporen tot het actief vinden van gezamenlijke
en daarmee maatschappelijk aanvaardbare oplossingen.
Een sector die bekendstaat om zijn innovatieve oplossingen, moet in staat worden geacht innovatief genoeg te
zijn om zijn toekomst verder te waarborgen. Mede gelet
op het toenemende economische belang en de in rap
tempo toenemende digitalisering van de samenleving zien
wij de vestiging en ontwikkeling van datacenters in
Nederland dan ook – ook op de langere termijn – met
vertrouwen tegemoet.
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