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Spectaculaire groei!



Vestigingsbeleid

Amsterdam

Haarlemmermeer

Provincie Noord-Holland



Vestigingsbeleid



Vestigingscriteria

Green deal/ duurzaamheid/ Mee te nemen in erfpachtvoorwaarden, verkoopvoorwaarden dan wel anterieure overeenkomsten waarbij artikel 122 

Woningwet wordt gerespecteerd (de initiatiefnemer onderschrijft de Green deal, gemeente schrijft niet voor, de initiatiefnemer omarmt ambitie)

1 Besparen A Onverkort toepassen van ervaringen evaluatie LEAP voor nieuwe en bestaande datacenters (uiterlijk 2022 gerealiseerd)

B PUE < 1,1 (Power usage energy)

C EPC van Bouwbesluitfuncties die onderdeel zijn van datacenter mogen een epc hebben die < 0,15 is 

2 Warmte en koude Direct fysiek voorsorteren op inpassing als bron op het middentemperatuur warmtenet (fysiek ruimtebeslag centrale warmtepomp en elektrisch 

vermogen).

O

f

Of; Direct bouwkundig voorsorteren op inpassing als bron op het midden- hoogtemperatuur warmtenet (fysiek ruimtebeslag centrale warmtepomp 

en benodigd elektrisch vermogen).

3 Duurzame 

elektriciteit

A Opwek van duurzame elektriciteit op de kavel/ Tenminste 80% van de meest geschikte gesloten geveldelen qua oriëntatie worden voorzien van 

zonnepanelen en het dak is volledig volgelegd met zonnepanelen.

B Inkoop van duurzame elektriciteit/ Minimaal niveau D of hoger qua contractering duurzame elektriciteit voor tenminste 15 jaar vast te leggen.

4 Gebruik water als 

koelmedium

A Maximaal niveau 3 van de voorkeursladder Gietwater in de tuinbouw. Indien onderbouwd door initiatiefnemer en goedgekeurd door

Haarlemmermeer, is individuele hybride toepassing van hemelwater en drinkwater toegestaan.

5 Flexibel en 

demontabel bouwen

A Er wordt aantoonbaar zodanig gebouwd dat het datacenter kan worden getransformeerd in een andere functie.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli_2021/Provincie_Noord_Holland_wil_minimale_impact_datacenters_op_omgeving



Bevoegdheid en wettelijke drempelwaarden

Is een datacenter vergunningplichtig? - Kenniscentrum InfoMil

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/toelichting-bor/vergunningplicht/dienstverlening/bijlage-bor/datacenter-vergunningplichtig/


Project inventarisatie datacenters

Inventarisatie van bestaande datacenters

• Meldingsplicht of vergunningplicht

• Wabo-bevoegdheidsvraagstuk en grote lawaaimaker

• Energiebesparing

• Watergebruik en afvalwater

• E-PRTR en ETS

• Opslag brandstof NSA’s
Brief wordt meegezonden 
met presentatie



Vervolg bestaande datacenters

• Beoordelen uitkomsten inventarisatie en maken plan van aanpak vervolg

• Verwachting: meer vergunningplichtige datacenters, ook onder provinciaal 
bevoegd gezag, grote lawaaimakers

• Consequenties bespreken met de branche en individuele bedrijven

• Opstarten vooroverleg voor vergunningprocedures met bedrijven

• Onderzoek naar watergebruik voor bepalen BBT



Energiegebruik datacenter

50%
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Servers Dataopslag

Netwerk Koeling



Erkende maatregel energiebesparing



• Rapport zervers over gebruik powermanagement 2014

• DGBC seminar bij Dell over de rapport zervers 2014

• maatregelenlijst convenant MJA3 powermanagement opgenomen 2016

• Sectorrapportage ICT sector MJA3 2018: Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) ziet veel besparingspotentieel in 
powermanagement bij servers en vraagt datacenters hierin een proactieve 
rol te nemen richting hun klanten die deze servers beheren. 

• Opname in wetgeving, erkende maatregel energiebesparing 2019

Dossieropbouw powermanagement



• Start LEAP 2019 Amsterdam Economic Board

• Vestigingsbeleid 2020 nieuwe datacenters moeten direct voldoen aan 
powermanagement

• Samenwerking met OD/provincie Groningen

• Brief aan alle bedrijven in Amsterdam over intensiveren van het toezicht 
op erkende maatregelen 2020, dus ook de datacenters

• Afspraken maken met de sector over uitrol powermanagement Q1 2021 

vervolgstappen



https://amsterdameconomicboard.com/initiatief/leap-lower-energy-acceleration-program





Handleiding powermanagement

Energiegebruik server (50% van gebruik datacenter) afstemmen op de vraag

Besparingspotentieel vergelijkbaar met 60.000 woningen





LEAP track 1 : powermanagement 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-
besparen/energie-besparen-datacenters

Praktijkproef om:

1: In de praktijk te bewijzen dat energie wordt bespaart door de techniek

2: te toetsen of er nadelige gevolgen zijn van de inzet van de technologie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/energie-besparen-datacenters


Wat is powermanagement (in servers)

Powermanagement is een combinatie van technieken die de vermogensvraag 
(Watt) van een server aanpassen aan de werkdruk op de server.



Powermanagement is afhankelijk van 
instellingen op de server.

Geen werk, 
wel energie-
Verbruik
(4 kWh)



Praktijk voorbeeld ODNZKG
Productieserver, vermogensvraag op Maandag 00:00 tot 23:59 
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Server Power vs time

BIOShighperf os balanced

Matig powermanagement 3,72 kWh
Goed powermanagement 3,18 kWh, Besparing 0,54 kWh  = 15%



Leap track 1 resulteerde in de “Happy Flow”

De handleiding voor het instellen van 
powermanagement.

! Gemaakt en ondersteund door hardware 
leveranciers en OS leveranciers 



Praktijkproef toezicht op powermanagement

De uitdaging: 

- De wet stelt dat Datacenters verantwoordelijk zijn voor de toepassing van 
powermanagement

- Het correct instellen van powermanagement is alleen te doen door de 
beheerder van de IT apparatuur. Dit wil zeggen, niet direct door het 
datacenter maar door de klant van het datacenter.

De voorgestelde oplossing:

- Een convenant tussen datacenters en omgevingsdiensten waarin wordt 
geregeld dat het datacentrum haar klanten informeert en controleert op het 
toepassen van power management en hiervan een registratie bijhoudt.

- Een onderliggende verklaring van klanten aan het datacenter waarin wordt 
bevestigd dat de klant de maatregel toepast en wat/hoe hierover 
gerapporteerd wordt richting het datacentrum 



Praktijkproef planning

November 2021 : concept teksten convenant en klantverklaring

December 2021 : start praktijkproef controle datacenter registraties en controle 
van datacenterklant

Januari 2022 : finaliseren van convenant teksten en beschrijving van 
onderliggende processen

2022 uitrol van het convenant.

Het is de bedoeling dat het convenant open is voor 

- commerciële datacenters

- partijen met eigen serverruimten

- bevoegd gezag



Verzoek aan toezichthouders

• Wacht praktijkproef af 

• Vraag aan eigen organisatie en opdrachtgevers om servers juist in te stellen

• Neem tzt deel aan het convenant dat afgesloten gaat worden



Tot slot: Actualiseren erkende maatregelen

Onderzoek naar besparende maatregelen bij datacenter

Besparingsopties in datacentra en serverruimten 2021 en 2025 (rvo.nl)

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/besparingsopties-in-datacentra-en-serverruimten-2021-en-2025.pdf


Discussie


