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Geachte fractie van Lokaal Belang,

Wij beantwoorden bij deze uw vragen van 15 oktober 2020, over datacenters.

Inleiding:
Uw fractie heeft aan het ons op grond van artikel 42 van de organisatieverordening 
voor de gemeenteraad vragen gesteld over datacenters in de gemeente Barneveld.

Vooraf willen wij benadrukken dat het dagelijks gebruik van zoekmachines, sociale 
media en streamingdiensten grootschalige opslag van data vereist. Diensten waar bijna 
iedereen gebruik van maakt. Het is een goede zaak als de energie die daarvoor nodig 
is duurzaam wordt opgewekt. Ook hier zal sprake moeten zijn van een eerlijke 
verdeling van lusten en lasten.
Op dit moment is er geen sprake van de komst van een groot datacentrum naar 
Barneveld. De data opslag in de gemeente beperkt zich tot enkele bedrijven die 
werkzaam zijn in de ICT sector. Deze staan in geen verhouding tot de grote 
datacenters van Google en/of Amazon.

Onze antwoorden op uw vragen:
1. Het opstellen van duurzaamheidsbeleid gaat niet altijd even makkelijk en levert 
nogal eens, begrijpelijk, verdriet en boosheid bij inwoners op. Echter, diverse 
overheden vragen inwoners en gemeenten duurzame energie op te wekken en te 
besparen. In het kader van een duurzame wereld vinden wij dat, los van dwang en 
overlast (!), in basis een goede zaak. Maar, bent u met ons van mening dat de 
duurzaam opgewekte energie door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld vele 
windmolens dan wel zonnevelden in ons geliefde landschap, niet mag betekenen dat 
deze opgewekte energie grotendeels dan wel volledig opgeslurpt wordt door 
datacentra? Graag een toelichting.  

Antwoord: De duurzame energie die wordt opgewekt wordt geleverd aan het netwerk. 
De gemeente kan niet bepalen wie vervolgens gebruik maakt van de opgewekte 
energie. Los van onze voorkeuren ligt het dus niet binnen ons vermogen om te 
verbieden de hier opgewekte energie aan een bepaalde partij te leveren. Binnen de 
kaders van de raad zet de gemeente zich in voor het uitvoeren van de energiemix, 
waar opwekking van elektriciteit door zon en wind deel van uitmaakt. Voor 
nieuwvestiging van bedrijven toetsen wij aan bestaande wet- en regelgeving. Daarvan 
maakt energieverbruik van een bedrijf nu geen onderdeel uit.

2. Is door het opnemen van de mogelijkheid tot het plaatsen van een of meerdere 
datacentra in Regio Food Valley in de definitieve RES, het per definitie mogelijk dat 
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dergelijke datacentra in onze regio geplaatst kunnen worden? Ofwel, als een 
ondernemer een datacentrum wil bouwen, kan hij/zij met de definitieve RES in de hand 
dan een datacentrum afdwingen bij RFV, de betreffende gemeente of zelfs de provincie 
of het Rijk?

Antwoord: De RES gaat niet over het vestigingsbeleid van bedrijven en zal, voor zover 
wij op dit moment kunnen beoordelen geen invloed hebben op het afdwingen van de 
vestiging van een datacentrum. Op weg naar RES 1.0 zullen wij met de raad in 
gesprek gaan of het vanuit Barneveld wenselijk is om de passage over de datacentra 
te laten staan. 

3. Is er binnen het RES-overleg gesproken over de stroomvoorziening van een 
dergelijk datacentrum?
Antwoord: Nee, daar is voor zover wij weten niet over gesproken

a. Zo ja, wat is er precies besproken?  
    Zijn daar verslagen van? Deze zouden wij dan graag ontvangen. 
b. Zo nee, bent u bereid om in de aanloop naar de definitieve RES het onderwerp 
‘mogelijke komst van datacentra en hun energievoorziening in RFV’ binnen het RES-
overleg  te bespreken?

Antwoord: Zie antwoord bij vraag 2

c. Indien u vraag b met ‘nee’ beantwoordt; waarom niet? 
d. Indien u vraag b met ‘ja’ beantwoordt; Bent u bereid om u in te zetten geen 
datacentra in de definitieve RES op te (laten) nemen indien zij voor in hun 
energievoorziening gebruik maken van de duurzaam opgewekte energie in de RFV? 
Graag een toelichting.

Antwoord: Zoals gezegd, gemeente Barneveld, noch andere gemeenten in de 
Foodvalley hebben invloed op de gebruiker van de duurzaam opgewekte energie. 
Vanuit het klimaatakkoord ligt de opgave om in Nederland in 2050 energieneutraal te 
zijn. Benodigde energie dient in onze eigen regio opgewekt te worden. Wij zullen met 
elkaar de balans tussen energiegebruik en opwekking moeten uitstippelen. Datacentra 
kunnen een rol spelen in warmtevoorziening. Meer onderzoek is nodig. Wij kunnen 
echter wel overwegen de tekst over datacentra niet meer op te nemen, maar daarover 
willen wij graag op de geëigende momenten het gesprek aangaan met de raad.

4. Is een datacentrum als bron van restwarmte wel realistisch? Graag een toelichting.
Als er zich een initiatiefnemer bij de gemeente Barneveld meldt met de wens tot het 
bouwen en plaatsen van een datacentre, hoe staat u daar tegenover?  
Op welke wijze gaat u deze wens benaderen? Heeft er zich eigenlijk al een 
initiatiefnemer bij u gemeld met een dergelijke wens? 

Antwoord: Datacenters produceren een significante hoeveelheid restwarmte. Of deze 
restwarmte gebruikt kan worden is afhankelijk van de lokale situatie: hoeveel behoefte 
aan warmte is er in de directe omgeving en is de infrastructuur hiervoor aanwezig of 
aan te leggen binnen een acceptabele businesscase. Wanneer een initiatiefnemer zich 
meldt bij de gemeente, wordt deze aanvraag integraal beoordeeld in ons planatelier. Er 
heeft zich momenteel nog geen initiatiefnemer gemeld met een dergelijke wens.

6. Vindt u het in basis wel of geen goed idee dat er in onze gemeente een datacentre 
zou komen? Graag een toelichting met daarbij ook een relatie tot het energieverbruik 
ervan.
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Antwoord: Het college heeft een dergelijke aanvraag nog niet binnen gekregen. Wij 
beoordelen dergelijke aanvragen volgens de geldende procedures. Wij realiseren ons 
dat er een spanningsveld is tussen onze doelstelling voor energiebesparing en 
opwekking en de komst van grote energieverbruikers in de gemeente. Dit geldt niet 
alleen voor datacenters. Daarom is het van groot belang dat wij inzetten op een 
circulaire economie. Bedrijven willen hier graag mee aan de slag. Overigens zijn wij 
ook van mening dat NIMBY-gedrag niet bij Barneveld past. 

7. Vanwege het bijzondere karakter van een datacentre in relatie tot het 
energieverbruik en het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Barneveld:  Bent u van 
mening dat er naast het bestaande ruimtelijke beleid aanvullende randvoorwaarden 
zouden moeten worden gesteld met betrekking tot de vergunningsverlening? Graag 
een toelichting.

Antwoord: Mocht er een verzoek worden ingediend voor een datacenter dan zal een 
dergelijk verzoek Gelijk worden behandeld als andere bedrijven en getoetst aan de 
lokale en landelijke regelgeving.

8. Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, bent u bereid om, eventueel in samenspraak met RFV en het Rijk, nadere 
randvoorwaarden/beleidsregels op te stellen en deze ter besluitvorming aan de raad/de 
raden voor te leggen?

Antwoord: Het college is zich zoals gezegd bewust van het spanningsveld tussen onze 
energiedoelstelling en de komst van grote energiegebruikers naar de gemeente. Dit 
vraagt om nadere overwegingen ten aanzien van de vestiging van die gebruikers. Die 
afwegingen zullen wij binnen de RFV bespreken.

9. Zo nee, waarom niet? Een realistisch duurzaamheidsbeleid dat werkelijke 
milieuwinst oplevert, in verhouding staat tot de inspanningen van inwoners en ons 
landschap beschermt is toch belangrijk?

Antwoord: Bij vraag 8 was het antwoord positief, daarom geen antwoord op het eerste 
deel van de vraag. Wij delen het belang van een realistisch duurzaamheidsbeleid met 
oog voor inwoners, natuur en landschap.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa dr. J.W.A. van Dijk
secretaris burgemeester


