
 

Motie 12. Geen datacentrum in Midden-Groningen 
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 27 oktober 2022 

 

Onderwerp: Geen datacentrum in Midden-Groningen 

 

Constaterende dat: 

* In het ruimtelijk-economische perspectief A7/N33 sprake is van XXL-bedrijven 
* Hyperscale datacentra (> 10 ha) als kansrijk voor het gebied A7/N33 benoemd worden 
* Het huidige rijksbeleid zulke datacentra niet toestaat in de gemeente Midden-Groningen 
 

 
Overwegende dat: 

* Ruimte steeds schaarser wordt, zo ook in Midden-Groningen; 
* Energie steeds schaarser (en dus duurder wordt); 
* Datacentra veel ruimte innemen en heel veel energie en water gebruiken; 
* Datacentra veel subsidie ontvangen om zich in NL te vestigen (belastinggeld) 
* Datacentra weinig directe werkgelegenheid opleveren; 
* Datacentra veel koelwater gebruiken. 
* Dit warme water verdwijnt weer in de zee (opwarming) 
* Er een dreigend drinkwater tekort is; 
* Nederland 75% van de data voor de export produceert en slechts 25% voor de Nederlandse markt. 
* Na instemming door de raad het perspectief verder uitgewerkt moet worden, onder meer in 
bestemmingsplannen. 
* Vestiging van hyperscale datacentra om bovenstaande redenen onwenselijk is 
* Rijksbeleid kan veranderen 
* Het daarom van belang is om ook in gemeentelijk beleid af te spreken dat hyperscale datacentra 
niet welkom zijn. 
 

Verzoekt het college: 

• Bij de uitwerking van het ruimtelijk perspectief in bestemmingsplannen expliciet op te nemen dat 
hyperscale datacentra niet toegestaan zijn. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Hoogezand, 27 oktober 2022 

Namens de fractie (s)  
 
Kor Hoving                                                           Jan Velthuis 
Boer en Burgerpartij Midden-Groningen                 Gemeentebelangen Midden-Groningen 
 
                                  

 

 

 



 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2022 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 
Mieke Bouwman 

Griffier  

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


