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Persbericht 

 
 
Milieugevolgen van groot datacenter bij Zeewolde 
niet compleet in beeld 
 

Het milieueffectrapport voor de komst van een nieuw groot datacenter bij Zee-

wolde is niet compleet. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies aan de gemeente Zeewolde en provincie Flevoland over de inhoud 

van dit rapport. 

 

Polder Networks B.V. wil op een nieuw bedrijventerrein in Zeewolde een datacenter 

bouwen. Het datacenter komt op een terrein van 166 hectare en wordt het grootste van 

Nederland. Zowel de gemeente Zeewolde als de provincie Flevoland moeten over de 

komst een besluit nemen. In een milieueffectrapport zijn de mogelijke gevolgen voor de 

omgeving onderzocht. 

 

Het uitgebreide rapport bevat veel informatie en vergelijkt mogelijke toegangswegen, 

aansluitingen op het bestaande energienetwerk en gebruik van koelwater. Volgens de 

Commissie ontbreekt in de vergelijking de belangrijkste variant, waarbij op het terrein 

van het datacenter maximaal duurzame energie wordt opgewekt. Deze variant heeft 

twee grote voordelen. Vanuit landschappelijk oogpunt zorgt het ervoor dat er op andere 

plekken geen of minder grote wind- of zonneparken nodig zijn om aan de grote ener-

gievraag van het datacenter te voldoen. En vanuit het klimaatoogpunt voldoet het beter 

aan de doelstellingen van lokale, regionale en nationale overheden. 

 

Bij het gebruik van het datacenter ontstaat veel warmte. Om oververhitting te voorko-

men wordt daarom gekoeld via de lucht en met water. Warmte die overblijft kan gebruikt 

worden om gebouwen of huizen te verwarmen. Hiervoor zijn dan wel een buizenstelsel 

en andere voorzieningen nodig. De Commissie zegt in haar advies dat de milieugevol-

gen van het koelen en van het benutten van de warmte beter in beeld moeten zijn. 

 

Tot slot adviseert de Commissie om ook de gevolgen voor de aanwezige natuur, de 

landschappelijk waardevolle Hoge Vaart en de gezondheid van omwonenden beter te 

onderzoeken. Ze adviseert de provincie en gemeente om het rapport eerst aan te laten 

vullen en pas daarna een besluit te nemen. De twee overheden hebben laten weten dit 

advies op te volgen en laten het rapport na aanpassing opnieuw door de Commissie 

beoordelen. 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. De bevoegd gezagen - in dit geval 

de gemeenteraad van Zeewolde en Gedeputeerde Staten van Flevoland - besluiten over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3471
http://www.commissiemer.nl/

