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Managementsamenvatting 

Context van deze verkenning 

Datacenters zijn een belangrijke infrastructurele voorziening. Ze vormen de basis van de 

digitale infrastructuur en faciliteren digitalisering van de economie en maatschappij. De da-

tacentersector zorgt voor continuïteit van bedrijfsvoering, connectiviteit, clouddiensten en 

efficiencywinsten, onder meer op het gebied van elektriciteitsverbruik. De nabijheid van da-

tacenters is gewenst omwille van datasoevereiniteit, het minimaliseren van onwenselijke 

vertragingen (latency) en de bereikbaarheid van het datacenter voor technici.  

Nederland heeft hierin bovendien een belangrijke internationale positie. Een groot deel van 

het wereldwijde internetverkeer loopt via de AMS-IX, wat van één van de drie grootste ex-

changes ter wereld is. Ook komen hier verschillende internationale zeekabels aan land. 

Datacenters zijn in feite de ‘pakhuizen’ van dit knooppunt. Zonder deze pakhuizen, verliest 

dit knooppunt snel zijn rol als Europese datahub. De sector staat in Noord-Holland echter al 

enige tijd onder druk. Voor toekomstige uitbreiding zoekt de sector daarom naar locaties 

buiten de huidige clusters in Amsterdam en Haarlemmermeer, waarbij nadrukkelijk naar 

Zuidelijk Flevoland wordt gekeken.  

Tegelijkertijd zien we dat de publieke opinie zich tegen de sector lijkt te keren, onder andere 

gezien de ontwikkelingen rondom de mogelijke komst van een hyperscale datacenter van 

Meta in Zeewolde. Over de baten en de lasten verschillen de opvattingen sterk, waardoor de 

discussie al snel polariseert. 

Aanleiding, doelstelling en opzet 

De provincie Flevoland beraadt zich al enige tijd op het dossier datacenters. In juni 2020 

hebben Provinciale Staten van Flevoland middels een motie een opdracht aan Gedeputeerde 

Staten gegeven om tot de randvoorwaarden voor vestiging van datacenters in Flevoland te 

komen. Daarbij is 9 juni 2021 het voorstel Startnotitie 'Kaderdocument voor datacenters in 

Flevoland' aangenomen, waarin een aantal onderzoeken werd aangekondigd om te komen 

tot dit Kaderdocument. Aan Pb7 Research en Dialogic is gevraagd om te onderzoeken welke 

concrete kansen de vestiging van datacenters in Flevoland biedt voor het regionale econo-

mische ecosysteem. Andere onderzoeken richten zich op de vraagstukken rondom energie, 

watergebruik, restwarmte en de ruimtelijke inpassing. 

In dit onderzoek staat allereerst de economische impact van datacenters centraal, waarbij 

de economische bijdrage wordt uitgedrukt in werkgelegenheid binnen de regio en regionale 

uitgaven van de sector. We maken onderscheid tussen directe (datacenters), indirecte (toe-

leveranciers) en geïnduceerde (door medewerkers) effecten. Vervolgens gaan wij in op de 

bredere economische effecten van datacenters, ook wel de indirect voorwaartse impact ge-

noemd. Het idee hierachter is dat de aanwezigheid van een sector versterkend zou kunnen 

werken op de slagkracht, en dus de concurrentiepositie, van bedrijven die in de omgeving 

gevestigd zijn en nieuwe bedrijvigheid aan kan trekken.  

Huidige datacenterlandschap Flevoland 

Het huidige datacenterlandschap Flevoland kenmerkt zich door een goede dekking van regi-

onale datacenters. Wat betreft internationale colocatie speelt de provincie nu nog een 

marginale rol. Op dit moment zijn er geen hyperscale datacenters in Flevoland aanwezig. 

Flevoland staat echter op een kruispunt. Er is in Nederland, onder andere door de beperkin-

gen in Noord-Holland, een zoektocht gaande om een nieuw internationaal datacentercluster 

te kunnen vestigen. Flevoland wordt door de sector als kansrijke locatie beschouwd. De 

directe vraag is nu beperkt, maar deze zal toenemen richting 2030. Verder zijn er concrete 
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plannen voor een hyperscale datacenter (Meta), al zijn deze ontwikkelingen nog met grote 

onzekerheid omgeven.  

Toekomstscenario’s 

In dit onderzoek werken wij met een drietal beleidsscenario’s, namelijk laag, midden en 

hoog. We maken daarbij in het rapport een duidelijk onderscheid tussen colocatie datacen-

ters en hyperscale datacenters, om zowel een helder beeld van de situatie met Meta als 

zonder Meta voor te kunnen stellen. De scenario’s omvatten het volgende: 

• Indien de provincie besluit om de vestiging van nieuwe datacenters sterk aan banden 

te leggen (scenario ‘laag’), is het nog altijd niet waarschijnlijk dat het door ons ge-

hanteerde nulscenario volledig wordt gerealiseerd (het nulscenario omvat de situatie 

in december 2021). Een klein deel van de bestaande plannen wordt waarschijnlijk 

gerealiseerd. Daarnaast gaat dit scenario ervan uit dat het Meta datacenter wordt 

gerealiseerd. Ook lijkt het waarschijnlijk dat regionale datacenters ruimte krijgen om 

te groeien om in de lokale vraag te kunnen voldoen. In totaal verwachten we daar-

door een marktomvang van 61 megawatt in 2030 voor colocatie en 200 megawatt 

voor het hyperscale segment. 

• In het scenario ‘midden’ biedt de provincie ruimte aan de marktvraag en werkt mee 

aan de randvoorwaarden voor een internationaal datacentercluster. Hierin is geen 

ruimte voor additionele hyperscale groei. De colocatie sector wordt daardoor groter 

dan het hyperscale segment voor wat betreft de energievraag met een vermogen 

van 347 megawatt voor colocatie tegenover nog altijd 200 megawatt voor hy-

perscale.  

• Mocht de provincie volgens scenario ‘hoog’ datacenters actief gaan stimuleren, dan 

neemt het vermogen van colocatie datacenters toe tot rond de 700 megawatt. Als in 

dit scenario een tweede hyperscale datacenter wordt gefaciliteerd, gaan we in het 

hyperscale segment uit van een vermogen van 400 megawatt. Het totale vermogen 

van datacenters komt dan uit op 1.100 megawatt, tegen ruim 250 megawatt in het 

lage scenario. 

Economische impact 

De huidige economische impact van de datacentersector in Flevoland is beperkt. Er zijn nog 

geen 100 regionale banen die we direct of indirect achterwaarts kunnen relateren aan data-

centers in Flevoland en ook de jaarlijkse regionale bestedingen zijn met € 16 miljoen beperkt. 

Wat betreft de toekomstscenario’s komen wij tot de volgende inzichten: 

• Doordat de nul-situatie een beperkte schaal heeft, groeit de impact de komende 

jaren sterk, ongeacht het gekozen scenario. Zelfs wanneer het Meta datacenter er 

niet komt, kunnen we een verveelvoudiging verwachten van de bestedingen en 

werkgelegenheid. Indien het Meta datacenter er wel komt en gereed is voor 2030, 

zoals we in het scenario ‘laag’ beschrijven, dan neemt de impact in 2030 toe tot 

bestedingen van € 289 miljoen per jaar en 661 banen (FTE’s). Meta en diens toele-

veranciers zouden daarbij voor twee derde van de banen en meer dan 80% van de 

investeringen verantwoordelijk zijn. 

• In het midden-scenario biedt de provincie onder provinciale voorwaarden ruimte aan 

een nieuw internationaal datacentercluster, maar niet aan additionele hyperscale 

projecten. De € 258 miljoen aan investeringen per jaar van de colocatiedatacenters 

en hun toeleveranciers in 2030 overtreffen de investeringen van Meta. De colocatie 

gerelateerde werkgelegenheid groeit dan door tot 967 in 2030. In totaal biedt de 

datacentersector in dit scenario werk aan 1.421 inwoners van Flevoland (in FTE’s). 

• Besluit de provincie tot het derde scenario, waarin volop ruimte om te groeien wordt 

geboden aan internationale datacenters en actief verbindingen met andere sectoren 
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wordt gezocht, neemt de totale economische impact beduidend verder toe. De totale 

investeringen op jaarbasis bereiken een niveau van € 958 miljoen in 2030 en de 

sector kent dan werkgelegenheid voor een gemodelleerd aantal van 2.440 FTE’s.  

Wanneer we ter referentie kijken naar de ingeschatte toegevoegde waarde van datacenters 

aan de regio (zie paragraaf 4.5), dan vertegenwoordigen die volgens de scenario’s in 2030 

zo’n twee (laag), drie (midden) en zeven (hoog) procent van het huidige totale regionale 

BBP. Wat betreft bedrijfsgrootteklassen stellen we vast dat Flevoland qua type werkgevers 

relatief gezien minder grootbedrijven (>100 werknemers) huisvest dan bijvoorbeeld Noord-

Holland. De komst van één of twee hyperscale datacenters zou er hier dus één of twee in de 

hoogste klasse aan toevoegen. 

Een beoordeling van de omvang van de regionale economische impact hangt af van het 

perspectief. De cijfers laten zien dat de groei van de datacentersector een behoorlijk effect 

heeft op de ICT-sector, maar slechts een beperkt effect heeft op de gehele regionale econo-

mie. Een hyperscale datacenter (of internationaal datacentercluster) heeft desondanks wel 

een groot effect op een relatief kleine gemeente (als Zeewolde). De werkgelegenheid per 

gebruikte hectare is, ondanks de beeldvorming, redelijk vergelijkbaar met andere ontwikke-

lingen en typen ruimtegebruik. Een colocatiedatacenter zit met 22 FTE per hectare in 

dezelfde categorie als distributiecentra (35 FTE/ha), een generiek bedrijventerrein (35 

FTE/ha) en Schiphol (20 FTE/ha). Een hyperscaler is met 5 FTE/ha vergelijkbaar met de 

Rotterdamse Haven (6) en nog altijd meer dan glastuinbouw (1 FTE/ha) of de overige land-

bouw (0,04 FTE/ha). Daarbij bieden datacenters en hun toeleveranciers relatief hoogwaardig 

werk. Het betreft voor een belangrijk deel technisch geschoolde medewerkers op mbo-4 

niveau en tot op zekere hoogte met een hbo-opleiding. 

De bredere uitstralingseffecten 

De komst van meer datacenters leidt tot veranderingen in de Flevolandse economie die mo-

gelijk waardevol kunnen zijn voor andere bedrijven. Zo zorgt een versterking van de digitale 

infrastructuur voor hogere productiviteit (minder uitval en minder vertragingen) en biedt het 

kansen voor meer digitale verdienmodellen. We stellen daarbij wel vast dat regionale data-

centers deze rol op zich nemen, zolang ze de ruimte krijgen om te blijven groeien. De 

eventuele komst van internationale en hyperscale datacenters is hiervoor niet noodzakelijk.  

Een tweede mogelijkheid bestaat uit het aantrekken van kantoren/faciliteiten van klantorga-

nisaties van internationale colocatie datacenters. Dat gaat in de praktijk niet vanzelf, maar 

er zijn wel degelijk kansen om ICT-bedrijven aan te trekken met behulp van aanvullend 

beleid. 

Ook leidt de komst van een hyperscale datacenter of internationaal colocatiecluster voor een 

versterking ‘analoge’ infrastructuur, zoals de elektriciteitsinfrastructuur (van bedreiging naar 

kans) en andere duurzame infrastructuur zoals installaties voor industrieel water, waterstof-

leidingen en natuurlijk restwarmte. Deze infrastructuur kan aantrekkelijk zijn voor andere 

bedrijven en met de hergebruik van restwarmte kan de sector een bijdrage leveren aan de 

warmtetransitie. 

Tot slot liggen er aanknopingspunten voor kennisdeling en maatschappelijke investeringen. 

Deze liggen voornamelijk op samenwerking tussen de regio en de sector op het gebied van 

digitale vaardigheden bij bijvoorbeeld kinderen, senioren en achterstandsgroepen en bij pro-

jecten rond duurzaamheid binnen de directe omgeving. Ook ligt samenwerking met de 

onderwijsinstellingen voor de hand op het gebied van datacenteronderwijs en technisch on-

derwijs in bredere zin. 
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Aangrijppunten voor (cluster)beleid 

Uitstralingseffecten naar andere sectoren zijn niet vanzelfsprekend en vereisen gericht be-

leid. De rol van een datacenter beperkt zich in de IT-keten immers primair tot het faciliteren 

van een goed verbonden en geconditioneerde ruimte voor computerapparatuur. Het ontwik-

kelen en beheren van IT-toepassingen zijn voornamelijk het domein van de klant. Lokaal 

sterke sectoren kunnen in een datacenter technische verbindingen met elkaar leggen en zo 

tot gezamenlijke oplossingen komen. Regionale datacentra bieden daarvoor voldoende mo-

gelijkheden.  

Verder laat onderzoek naar clusterbeleid zien dat nieuwe clusters niet ‘uit het niets’ ontstaan. 

Er is kritieke massa nodig voordat er enige schaal en impact kan ontstaan. De provincie moet 

zich dus eerst afvragen wat het hoger liggende doel van het beleid is: gaat het om het 

stimuleren van de datacentersector (bijvoorbeeld op basis van de hiervoor aangetoonde im-

pact qua uitgaven en banen), specifieke onderwerpen in datacentersector (zoals 

duurzaamheid) of gaat het eigenlijk om de kansen van digitalisering in brede zin voor alle 

sectoren? Er ligt in feite een keuze voor om te kiezen tussen sectorspecifiek beleid of meer 

generiek beleid om lasten te drukken (inpassing, energie, etc.) en de baten te maximaliseren 

(digitalisering). In alle gevallen moet men zich afvragen of deze vraagstukken direct langs 

de as van de datacenters aangepakt kunnen worden, of dat de problemen eigenlijk op veel 

bredere vlakken spelen, zoals de beschikbaarheid van IT-talent, elektrificatie van de samen-

leving en andere grote ruimtelijke opgaven (woningbouw). 
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1 Introductie 

1.1 Aanleiding 

In juni 2020 hebben Provinciale Staten van Flevoland middels een motie een opdracht aan 

Gedeputeerde Staten gegeven om tot de randvoorwaarden voor vestiging van datacenters 

in Flevoland te komen. Het doel van deze motie was om in navolging van een nationaal 

beleidskader voor datacenters, en de regionale strategie omtrent het onderwerp van Noord-

Holland en Zuid-Holland, ook een antwoord op het vraagstuk te formuleren vanuit het per-

spectief van Flevoland. Het belangrijkste nationale beleidskader voor datacenters is de 

Ruimtelijke Strategie Datacenters1 die in maart 2019 is vastgesteld in het bestuurlijke over-

leg REOS. Deze ruimtelijke strategie geeft een routekaart aan voor de ontwikkeling van 

datacenters in Nederland tot 2030 en is ook ondergebracht in de Nationale Omgevingsvisie2 

(NOVI). De strategie stelt dat datacenters kunnen worden gevestigd waar duurzame energie 

beschikbaar is, de levering van restwarmte aan warmtenetwerken mogelijk is en voldaan 

kan worden aan de eisen die marktpartijen stellen aan digitale connectiviteit. 

In maart 2020 kwam de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met een aanzet voor een eigen 

regionale strategie (let op: deze heeft dus geen formeel vastgestelde status), wat in feite 

een verdere uitwerking vormde op het nationale beleid van de REOS. De MRA kent veruit de 

hoogste dichtheid van datacenters in Nederland en dit is verklaarbaar door het feit dat van-

wege de aanwezigheid van zeekabels, de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) en de 

dichtheid van hoog kwalitatieve netwerken in het algemeen3. Deze factoren hebben er mede 

toe geleid dat er drie zogenoemde hyperconnectiviteitscluster zijn ontwikkeld in Sciencepark, 

Schiphol-Rijk en Amsterdam Zuidoost. De groei in de datacentermarkt in de MRA vlakt echter 

af vanwege het gebrek aan beschikbare ruimte en stroomvoorziening. Dit heeft zijn weerslag 

op het imago van Nederland als vestigingslocatie en op de positie van de Nederlandse data-

center sector. In een eerder onderzoek4  betreffende de datacenterstrategie voor Zuid-

Holland is gesteld dat de oprichting van een nieuw ‘hyperconnectivity’ cluster in Nederland 

om die reden wenselijk lijkt. Daarvoor is al snel meer dan 20 hectare nodig en moet minimaal 

rond de 100-200 MVA (vergelijkbaar met het gebruik van een stad met meer dan 150.000 

inwoners) binnen een gebied van 10 tot 30 kilometer tot de huidige clusters beschikbaar 

zijn. De MRA en de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer5 kijken daarom bijvoorbeeld 

naar Almere, Zeewolde, Lelystad en Dronten als mogelijke opties voor de allocatie van een 

dergelijk vierde cluster. 

Daarnaast heeft de mogelijke komst van een nieuw hyperscale datacenter van Meta in Zee-

wolde de nodige aandacht in de media gekregen, vanwege maatschappelijke zorgen rondom 

de belasting op het energienet, de ruimtelijke ordening en de maatschappelijke en economi-

sche meerwaarde van een dergelijk datacenter. Het kabinet heeft daarom op 16 februari 

 

1 Ruimtelijke Strategie Datacenters: Routekaart 2030 voor de groei van datacenters in Nederland: [rijks-

overheid.nl]  

2 Nationale Omgevingsvisie: [denationaleomgevingsvisie.nl]  

3  Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal: 

[bekendmakingen.amsterdam.nl].  

4 Stratix (2020) Datacenters: Belangrijk voor Zuid Holland, maar niet per sé in Zuid Holland.  [sta-

ten.zuid-holland.nl]  

5 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent Datacen-

terbeleid gemeente Haarlemmermeer: [lokaleregelgeving.overheid.nl]  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/01/ruimtelijke-strategie-datacenters-routekaart-2030-voor-de-groei-van-datacenters-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/01/ruimtelijke-strategie-datacenters-routekaart-2030-voor-de-groei-van-datacenters-in-nederland
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/samenwerking+en+uitvoering/programmas/ruimtelijke+strategie+datacenters/default.aspx
https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/publicatie/inspraak/vestigingsbeleid/#:~:text=Het%20concept%20Vestigingsbeleid%20Datacenters%20gemeente,De%20belangrijkste%20hoofdpunten%20zijn%3A&text=In%20andere%20gebieden%20wordt%20de%20ontwikkeling%20van%20datacenters%20niet%20toegestaan
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_Wonen_en_Economie_RWE/2020/Agenda_RWE_30_09_2020/Bespreekstukken/Bedrijventerreinenstrategie_Provincie_Zuid_Holland_2020_en_PAL_advies_Grootschalige_logistieke_bedrijven_en_de_A12_corridor/Stuknr_752159154.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_Wonen_en_Economie_RWE/2020/Agenda_RWE_30_09_2020/Bespreekstukken/Bedrijventerreinenstrategie_Provincie_Zuid_Holland_2020_en_PAL_advies_Grootschalige_logistieke_bedrijven_en_de_A12_corridor/Stuknr_752159154.org
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646404
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gereageerd met het voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters6. Gelet op dit besluit wor-

den de bouwaanvragen voor hyperscale datacenters die na 16 februari 2022 zijn ingediend 

de komende 9 maanden niet ingewilligd. Het geplande hyperscale datacenter in Zeewolde 

valt dus niet onder dit voorbereidingsbesluit. 

De ontwikkelingen binnen de datacentersector en de toenemende interesse in Flevoland heb-

ben ertoe geleid dat Provinciale Staten van Flevoland op 9 juni 2021 het voorstel Startnotitie 

'Kaderdocument voor datacenters in Flevoland' hebben aangenomen. Hiermee is een groen 

licht gegeven voor een aantal onderzoeken die moeten dienen als onderbouwing voor een 

datacenterstrategie voor de Flevoland. De onderzoeken zijn opgedeeld in vijf vraagstukken7: 

1. Beschikbaarheid van (duurzame) energie, aansluiting op het elektriciteitsnet; 

2. Watergebruik; 

3. Restwarmte, hergebruik van energie, of stimuleren gebruik duurzame energie; 

4. Ruimtelijke inpassing; 

5. Diversificatie economisch ecosysteem van Flevoland 

Pb7 Research en Dialogic voeren gezamenlijk onderzoek uit naar het vijfde vraagstuk, dat 

gericht is op de toegevoegde economische waarde van de datacentersector voor de provincie 

en de mogelijke impact van datacenters op het diversifiëren van de Flevolandse economie. 

1.2 Onderzoeksvragen 

De doelstelling van het onderzoek is, in de woorden van de Provincie, om “te onderzoeken 

welke concrete kansen de vestiging van datacenters in Flevoland biedt voor het regionale 

economische ecosysteem”. Daarbij worden drie gebieden geïdentificeerd: 

• Economisch ecosysteem: welke economische kansen worden geboden door de 

komst van datacenters voor toeleveranciers, digitale clustering (spin-offs) en acqui-

sitietrajecten? 

• Digitalisering: hoe dragen datacenters bij aan de digitale bereikbaarheid, digitali-

sering in het mkb en innovatieve digitale samenwerkingsverbanden? 

• Human Capital: wat is de impact op de vraag naar arbeid, zowel binnen de sector 

als breder binnen de provinciale economie; hoe kan/moet het onderwijsaanbod 

hierop inspelen; en welke maatschappelijke bijdrage kunnen we van datacenters 

verwachten en/of verlangen? 

Langs deze drie assen proberen we te komen tot een brede economische impact-analyse van 

datacenters. De volledige set aan onderzoeksvragen die de provincie aan ons heeft gesteld 

in de aanvraag van het onderzoek is opgenomen in de bijlage. 

1.3 Onderzoeksopzet 

De economische effecten van een sector op een regio kunnen we opsplitsen in twee typen 

factoren. 

Allereerst is er sprake van economische effecten, ook wel de economische bijdrage die 

kan worden uitgedrukt in werkgelegenheid binnen de regio en de regionale uitgaven of toe-

gevoegde waarde. Met behulp van de input en outputtabellen en werkgelegenheidscijfers 

 

6 Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters: [rijksoverheid.nl]  

7 Startnotitie 'Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’: [stateninformatie.flevoland.nl]  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2022/02/16/voorbereidingsbesluit-hyperscale-datacenters
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/09-juni/15:30/DOCUVITP-2663395-v9-Startnotitie-Kaderdocument-voor-datacenters-in-Flevoland-1.pdf
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van (bijvoorbeeld) het CBS kunnen deze effecten vrij nauwkeurig worden gekwantificeerd 

voor zowel de sector zelf als de toeleveringsketen.  

Anderzijds zijn er de bredere economische effecten, ook wel de indirect voorwaartse im-

pact genoemd. De aanwezigheid van een sector kan versterkend werken op de slagkracht 

en dus de concurrentiepositie van bedrijven die in de omgeving gevestigd zijn. In het geval 

van datacenters hebben we het dan bijvoorbeeld over mkb’ers die voor hun digitalisering 

van datacenters gebruik maken en over IT-bedrijven die datacenters nodig hebben om hun 

diensten te kunnen leveren, zoals hosting, clouddiensten of IT-beheer. Ook kan de infra-

structuur die zich ontwikkelt rondom een concentratie van datacenters bedrijven aantrekken, 

indien ze bepaalde vergelijkbare infrastructuurbehoeften hebben, zoals connectiviteit, elek-

triciteit, of bijvoorbeeld industrieel water. Tot slot kan de aanwezigheid van een sector 

meewegen als vestigingsfactor, zonder per se een doorslaggevende rol te hebben. Concen-

traties van bedrijvigheid zorgen vaak voor schaalvoordelen op het gebied van kennis en 

infrastructuur wat ten goede komt aan het innovatie en productiviteit. Tussen de eerste 

groep (bedrijven waarvoor de aanwezigheid van datacenters een primaire vestigingsfactor 

vormt) en de tweede groep (bedrijven die profiteren van de concentratie) bevindt zich een 

groot grijs gebied, waardoor het indirect voorwaartse effect niet eenvoudig en eenduidig is 

te kwantificeren.  

In de afbeelding op de volgende pagina is schematisch weergegeven welke facetten een rol 

spelen bij de beantwoording van de onderzoeksvragen en het inzichtelijk maken van de 

economische (cluster)effecten van datacenters. 
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Figuur 1. Economische clustereffecten van datacenters (bron: Pb7 Research, 2021 (Bewerking van European Center for Aviation Development (ECAD), 20081)) 
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1.4 Opzet van het onderzoeksmodel 

1.4.1 Eerdere economische impactstudies  

Er zijn in de loop der jaren veel studies verschenen rond de economische impact van data-

centers. De meeste daarvan zijn gericht op hyperscale datacenters van onder meer Google 

(onder andere Copenhagen Economics, 20208) en Facebook (RTI 20209, 201810; IHS Markit 

202011). De gebruikte methoden lopen nogal uiteen. Wat ze gemeen hebben is dat ze een 

directe, indirecte en geïnduceerde bijdrage kwantificeren, meestal uitgedrukt in euro’s en in 

banen. Kortgezegd hanteert men de volgende aanpakken: 

• Copenhagen Economics ziet de uitgaven aan salarissen als directe effecten, de 

uitgaven aan binnenlandse (of regionale) leveranciers als de indirecte effecten, en 

de lokale consumentenuitgaven van de medewerkers van zowel datacenters als le-

veranciers als de geïnduceerde effecten.  

• RTI gaat uit van de investeringen en werkgelegenheid in de bouw en de operatie als 

de directe effecten. De economische activiteit die ondersteunt wordt in de (achter-

waartse) waardeketen zien men als indirecte effect. De geïnduceerde impact is gelijk 

aan de eerder genoemde methode van Copenhagen Economics.  

• IHS Markit kijkt voor de directe effecten naar (1) de uitgaven aan lokale bedrijven, 

(2) de door datacenters gecreëerde toegevoegde waarde en (3) de bij toeleveran-

ciers gerealiseerde banen. Ook in andere studies wordt gewerkt met de toegevoegde 

waarde in plaats van uitgaven (Pb7 Research, The METISfiles, 202012). 

1.4.2 Elementen uit deze economische impactstudie 

In deze studie hanteren we een methode die het meest lijkt op de methode van RTI en die 

wat ons betreft het beste de bijdrage op regionaal niveau weerspiegeld: 

• Directe effecten: kapitale en operationele uitgaven (materialen, producten en 

diensten) van de datacenters binnen Nederland/Flevoland; werkgelegenheid in het 

datacenter 

• Indirecte effecten: kapitale en operationele uitgaven van toeleveranciers en 

werkgelegenheid bij toeleveranciers in Nederland/Flevoland, evenredig aan het 

deel van de activiteiten dat toegeschreven kan worden aan de datacenters in de re-

gio. 

• Geïnduceerde effecten: consumentenuitgaven van de medewerkers van zowel 

datacenters als leveranciers. 

De regionale uitgaven aan bouw, koelapparatuur of beveiliging zijn bij deze methode een 

direct effect, terwijl de regionale werkgelegenheid die bij de bouwers, service organisaties 

en beveiligingsbedrijven wordt gerealiseerd een indirect effect is. Wat deze medewerkers 

vervolgens uitgeven aan boodschappen, huisvesting, horeca, en andere consumentenuitga-

ven in de regio zijn geïnduceerde uitgaven. 

 

8 Copenhagen Economics, (2000) Inside the Netherlands. Google’s European hyperscale data centres 

and infrastructure ecosystem - [copenhageneconomics.com] 

9 RTI (2020) The impact of Facebook's U.S. data center fleet 2017-2019 - [rti.org] 

10 RTI (2018) The impact of Facebook's U.S. data center fleet - [rti.org] 

11 IHS Markit, (2020) The economic contribution of Facebook data centres in Denmark, Ireland, and 

Sweden - [tech.fb.com] 

12 Pb7 Research, The METISfiles (2020) De toekomst van de digitale economie; tijd voor fundamentele 

keuzes - [dutchdatacenters.nl] 

https://www.copenhageneconomics.com/publications/publication/inside-the-netherlands-googles-european-hyperscale-data-centres-and-infrastructure-ecosystem
https://www.rti.org/publication/impact-facebooks-us-data-center-fleet-2017-2019/fulltext.pdf
https://www.rti.org/publication/impact-facebooks-us-data-center-fleet/fulltext.pdf
https://tech.fb.com/wp-content/uploads/2019/12/The-economic-contribution-of-Facebook-EU-data-centres-with-cover-image_final.pdf
https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/toekomst-digitale-economie/
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Tenslotte merken we nog op dat de komst van datacenters ook tot additionele belastingin-

komsten leidt op direct, indirect en geïnduceerd niveau, maar dat we dat in het gebruikte 

economische impactmodel niet kwantificeren.  

1.4.3 Aanpak 

Om de economische impact van datacenters op Flevoland te bepalen, hebben we allereerst 

aanwezige datacenters in kaart gebracht, waarbij we een duidelijk onderscheid maken tus-

sen colocatie datacenters en hyperscale datacenters. Daarvoor gebruiken we (onder meer) 

de datacenterdatabase van Pb7 Research die continu wordt bijgewerkt. Deze data gebruiken 

we om een vertaalslag te maken naar de omzet, bestedingen en werkgelegenheid van de 

sector. Waar mogelijk gebruiken we ook andere reeds beschikbare data, zoals de onderlig-

gende data uit het datacenter-arbeidsmarktonderzoek dat Pb7 Research heeft uitgevoerd in 

2021.13 Deze cijfers worden op verschillende onderdelen op basis van kengetallen aangevuld 

met gemodelleerde data. Op het gebied van werkgelegenheid kijken we niet alleen naar de 

totale aantallen medewerkers, maar ook naar de functies en opleidingseisen, wat beschik-

baar is op basis van eerdergenoemd arbeidsmarktonderzoek.  

Met behulp van de input/outputtabellen van het CBS, waarin aanbod en gebruik naar be-

drijfsklasse van herkomst dan wel naar invoer zijn opgenomen, berekenen we de omvang 

van de bestedingen en werkgelegenheid die bij toeleveranciers ontstaat. We gebruiken de 

input uit de diverse interviews met datacenters in en buiten Flevoland om daarbij een on-

derscheid te kunnen maken tussen bestedingen en werkgelegenheid die redelijkerwijs binnen 

dan wel buiten Flevoland vallen. Ook identificeren we welke type toeleveranciers bij voorkeur 

regionaal aanwezig zijn en voor welk type afstand (tot op zeker hoogte) geen beperking 

vormt. Tenslotte kwantificeren we de geïnduceerde impact met behulp van het besteedbaar 

inkomen per medewerker.  

1.5 Leeswijzer 

Alvorens we kunnen beginnen met het duiden van de economische impact, brengen we in 

Hoofstuk 2 eerst in kaart wat een datacenter precies is, en hoe de Nederlandse datacenter-

sector zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Hierbij is het belangrijk om meteen te 

starten met een goede segmentatie, omdat diverse typen datacenters heel verschillend kun-

nen bijdragen aan een regionaal economisch ecosysteem. Wanneer de status quo in beeld is 

gebracht, kijken in Hoofdstuk 3 naar drie mogelijke toekomstscenario’s: we gaan uit van een 

scenario waarin streng wordt gereguleerd, een scenario waarin de marktvraag wordt gefaci-

liteerd en gestuurd, en een scenario waarin vestiging actief wordt gestimuleerd. In Hoofdstuk 

4 gebruiken we deze scenario’s om de potentiële directe en indirecte economische bijdragen 

aan de provincie door te rekenen. Tenslotte bespreken we in Hoofdstuk 5 de mogelijke bij-

drage van datacenters aan de ontwikkeling of versterking van innovatieve digitale clusters 

waar technologiebedrijven, eventueel samen met sectoren (zoals logistiek, landbouw, etc.) 

werken aan nieuwe technologische oplossingen.  

In de bijlagen hebben wij de uitgebreide lijst met onderzoeksvragen, een defintielijst, een 

overzicht van de gesprekspartners en additionele tabellen t.a.v. de bestedingen en 

werkgelegenheid opgenomen.  

 

13 Dutch Data Center Association i.s.m. Pb7 Research (2021) Datacenters & Werkgelegenheid, 2021 - 

[dutchdatacenters.nl] 

https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/datacenters-werkgelegenheid-2021/
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2 De datacentersector 

2.1 Wat zijn datacenters 

Datacenters zijn beveiligde en geconditioneerde locaties voor computerapparatuur. Het gaat 

daarbij met name om de opslag van data en de bewerking daarvan. Soms gaat het daarbij 

om een beperkte ruimte binnen een algemeen bedrijfsgebouw en dan wordt het meestal een 

serverruimte genoemd. In andere gevallen is de huisvesting van computerapparatuur het 

belangrijkste doel van een gebouw en dan hebben we het over een enterprise- of bedrijfs-

datacenter. 

Het eerste datacenter zag het licht in 1946 met de bouw van de Electronic Numerical Inte-

grator and Computer (ENIAC), de eerste ‘grote’ computer voor het Amerikaanse leger. Vooral 

in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het ook voor de wat grotere bedrijven gebrui-

kelijk om over centrale computers te beschikken die in een eigen serverruimte of -gebouw 

werden opgesteld. Door de snelle toename van het gebruik van ICT, groeiden deze datacen-

ters en serverruimten snel. Met de opkomst van het internet in de jaren negentig werd het 

eenvoudiger en betaalbaarder om servers op afstand onder te brengen. Dat leidde ertoe dat 

eind jaren negentig steeds meer colocatie datacenters het licht zagen: datacenters waar een 

organisatie serverruimte kan huren. Deze colocatie datacenters werden in eerste instantie 

met name gebouwd bij belangrijke netwerkknooppunten, zoals de AMS-IX (Amsterdam In-

ternet Exchange) in Amsterdam, en internationale financiële centra, zoals Frankfurt, Parijs 

en Londen, waar de grootste concentraties van bedrijfsservers zich bevonden. Gaandeweg 

ontstonden ook steeds meer regionale datacenters, om tegemoet te komen aan de vraag 

van mkb’ers en andere organisaties voor wie Amsterdam te ver weg is. 

Toen in het vorige decennium cloud computing 14 , digitale media (bijvoorbeeld Netflix, 

Youtube) en sociale media (bijvoorbeeld Facebook/Meta) doorbraken, nam de vraag naar 

colocatie datacenterruimte sterk toe. Voor een deel was dat te danken aan bedrijven die 

besloten dat het niet langer loonde om in een eigen datacenter te investeren nu ze steeds 

meer eigen servers door clouddiensten begonnen te vervangen. Het grootste deel van de 

huidige datacenter-capaciteitsvraag komt juist bij die cloud en mediabedrijven vandaan. 

Deze bedrijven zitten graag dicht bij netwerkknooppunten en huren daarom veel capaciteit 

bij internationale colocatiebedrijven, zodat ze diensten van een hoge kwaliteit naar hun klan-

ten kunnen leveren. Steeds vaker gaat het daarbij om grote contracten, waarmee ze hele 

datazalen huren of zelfs complete datacenters.  

Ook investeren de grootverbruikers steeds meer in zeer grote eigen locaties binnen Europa, 

zogenaamde hyperscale datacenters. Waren ze tien jaar geleden vaak nog tevreden met één 

grote datacentercampus voor de gehele wereld, zien we nu dat ze steeds meer en verspreid 

over Europa investeren. Dit doen zij enerzijds om clouddiensten van een hoge kwaliteit te 

leveren, maar ook heel duidelijk om tegemoet te komen aan de behoefte van data soeverei-

niteit15. Steeds vaker zijn bedrijven verplicht, of geven ze de voorkeur, om data binnen de 

EU of het eigen land op te slaan en verwerken. Als gevolg daarvan zien we dat hyperscale 

datacenters in toenemende mate over heel Europa worden verspreid. Bij voorkeur vestigen 

 

14 Cloud (computing): via internet op aanvraag toegang tot een gedeelde verzameling eenvoudig aan-

pasbare computermiddelen zoals servers, software en dataopslag. Diensten worden naar behoefte 

afgenomen zonder hulp van de aanbieder (selfservice), betalen is op basis van werkelijk gebruik. 

15 Data soevereiniteit: het hebben van zeggenschap over de opslag en verwerking van gegevens en het 

hebben van controle over wie daar toegang toe heeft. 
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ze zich in de buurt van een sterke concentratie van consumenten en bedrijven, een zoge-

noemde ‘metroregio’. Als klein, dichtbevolkt land kan Nederland als geheel als een enkele 

metroregio worden beschouwd, terwijl in Duitsland de regio’s rond zowel Berlijn, München, 

als Frankfurt de aandacht genieten. Sommige ‘hyperscalers’, zoals Microsoft, willen per se in 

een straal van 60 tot 80 kilometer tot een belangrijk netwerkknooppunt zitten, in het geval 

van Nederland is dat Amsterdam. Maar voor anderen, bijvoorbeeld Google, is de aanwezig-

heid van een landingspunt van een zeekabel of andere vormen van internationale 

connectiviteit ook een goede motivatie om zich ergens te vestigen.  

De decentralisatie die we in de hyperscale wereld zien, zien we ook terug op een heel ander 

niveau. Door de opkomst van het Internet of Things (IoT), mede geholpen door de komst 

van 5G, neemt de vraag naar rekenkracht en dataopslag op of bij het apparaat (bijvoorbeeld 

een industrieel sensornetwerk of een deels zelfrijdende auto) in de komende jaren snel toe. 

Voor een deel wordt dat opgelost door rekenkracht en opslag op het apparaat zelf. Voor een 

ander deel is opslag en/of rekenkracht eerder wenselijk in de buurt van het apparaat, ook 

wel de ‘edge’ genoemd. Een van de mogelijkheden zijn kleine edge colocatie-datacenters die 

dit, sterk verspreid over het land, voor hun rekening nemen. Dat zou vergelijkbaar kunnen 

zijn met huidige verspreiding van de datacenterketens van telecommunicatiebedrijven. Deze 

beschikken meestal over een of enkele centrale datacenters, een beperkt aantal regionale 

datacenters en enkele honderden kleine lokale datacenters waar ruimte is voor bijvoorbeeld 

een tweetal racks (serverkasten). Voor een vergelijkbaar netwerk met edge datacenters, is 

het echter sterk de vraag of er überhaupt een business case in Nederland haalbaar is. Moch-

ten dergelijke edge datacenternetwerken alsnog ontstaan, dan is de lokale impact bovendien 

klein met een energieverbruik van 3 tot 50 kW (aangenomen dat het om 2 tot 15 racks 

gaat). Deze kleine schaal maakt ze onvergelijkbaar met de andere typen datacenters.  

 
Box 1: Typen datacenters 

De verschillende typen datacenters worden doorgaans als volgt gecategoriseerd. 

 

 Enterprise datacenter - Datacenter die alleen door de uitbater zelf gebruikt wordt. Dit 

type datacenters valt buiten de scope van deze verkenning. 

Hyperscale datacenter - Zeer groot datacenter van een cloud provider of tech bedrijf, 

van waaruit deze partij alleen zijn eigen diensten aanbiedt. 

Colocatie datacenter - Een datacenter die datacenterruimte verhuurt (grotendeels) op 

de regionale, nationale en/of internationale markt. Veel datacenters verhuren zowel aan 

regionale, landelijke als internationale klanten, maar de focus kan variëren. De volgende 

subcategorieën zijn relevant: 

• (Internationale) retail datacenters: Colocatie gericht op een internationale groep 

met klanten met een vermogen van minder dan 1 MW. 

• (Internationale) wholesale datacenters: Colocatie gericht op een internationale 

groep met klanten met een vermogen van 1 MW of meer. Binnen deze groep on-

derscheiden we ook nog de zogenoemde Built-to-suits, waarbij een datacenter 

voor een enkele klant wordt gebouwd of ingericht en aan deze wordt verhuurd. 

Soms (maar niet in dit rapport) worden deze datacenters ook hyperscale genoemd. 

• Regionaal colocatie datacenter: colocatie gericht op het mkb (soms ook uit het 

buitenland) en (andere) klanten in de nabijheid. Vaak, maar zeker niet altijd, bie-

den deze datacenters aanpalende IT diensten. 
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2.2 Wat is het belang van datacenters? 

Datacenters vormen, samen met de vaste en mobiele netwerkinfrastructuur, de basis van 

de digitale infrastructuur. Netwerken zorgen ervoor dat data uit datacenters verplaatst kun-

nen worden en uiteindelijk bij de gebruiker terecht kunnen komen. Aangezien we veel data 

binnen de EU of het eigen land willen, en vaak ook moeten, opslaan (data soevereiniteit) en 

we voor veel toepassingen niet willen of kunnen wachten tot de data van de andere kant van 

een oceaan aankomt, zullen we datacenters in de nabije omgeving nodig hebben. Daarmee 

wordt tegemoet gekomen aan zowel de wensen van de burger en consument als aan de 

behoeften van het bedrijfsleven waar digitalisering steeds belangrijker wordt voor het con-

currentievermogen. Daarmee ligt het primaire sociaaleconomische belang van datacenters 

niet op het gebied van investeringen en werkgelegenheid, maar op de kwaliteit van de digi-

tale infrastructuur. 

Omdat organisaties voor hun functioneren en presteren steeds afhankelijker zijn van digitale 

middelen, biedt een professioneel datacenter deze organisaties, van het mkb tot het groot-

bedrijf en de publieke sector, de mogelijkheid om computers te huisvesten op een goed 

beveiligde locatie waar de continuïteit groot is en de benodigde connectiviteit (netwerkver-

bindingen) aanwezig. Voor veel technologiebedrijven is het bovendien interessant om deze 

computers geografisch dicht bij andere technologiebedrijven te hebben, zodat ze directe 

verbindingen met minimale vertragingen kunnen bewerkstelligen. Ook voor de afnemers van 

clouddiensten, zoals Microsoft 365, Zoom of Google Cloud Platform, geldt dat de nabijheid 

van het datacenter bijdraagt aan de technische kwaliteit van de diensten.  

Nederland speelt ook een internationale rol in de digitale infrastructuur. Zo is de AMS-IX een 

van de drie grootste internet exchanges wereldwijd16, wat betekent dat een groot deel van 

het wereldwijde internetverkeer via Amsterdam verloopt, en komen de nodige zeekabels hier 

aan land. Hoewel de big techbedrijven steeds meer hun eigen netwerkinfrastructuur bouwen 

en gebruiken, is het belang van Internet Exchanges voor de meeste digitale bedrijven on-

verminderd groot. Binnen de digitale infrastructuur spelen datacenters de rol van pakhuizen. 

Net zoals de opslag van goederen bij een lucht- of zeehaven, worden data bij voorkeur dicht 

bij strategische verkeersaders opgeslagen en overgeslagen. Als de MRA de groei van data-

centers niet langer zou kunnen of willen faciliteren, komt dus logischerwijs de digitale 

hubfunctie van Nederland onder druk te staan.  

2.2.1 Regionale bijdrage 

Het belang van datacenters voor de economie wordt in onderzoeken zelden of nooit betwij-

feld. Wel wordt steeds vaker de vraag gesteld of we alle datacenters nodig hebben en welke 

we wel en welke we niet zouden moeten faciliteren in Nederland. Vanuit een landelijk beleid 

wordt op dit moment eigenlijk alleen echt naar de hyperscale markt gekeken en (vooralsnog) 

alleen vanuit de waar-vraag. Hoewel er landelijk, ook in samenwerking met onder meer de 

regio’s nagedacht is over de landelijke allocatie van datacenters17, gaan de gemeenten en 

de Provincie over de vestiging van bedrijven en bepalen zij in welke mate datacenters (en 

andere bedrijvigheid) worden gefaciliteerd.  

Juist bij een hyperscale datacenter of een internationaal colocatie datacentercluster slaan de 

primaire baten van datacenters (sterke digitale infrastructuur) in belangrijke mate buiten de 

regio neer. Wat vooral blijft, zijn de regionale bestedingen en werkgelegenheid die 

 

16 Wikipedia - List of Internet exchange points by size - [en.wikipedia.org]  

17 Ruimtelijke Strategie Datacenters: Routekaart 2030 voor de groei van datacenters in Nederland: 

[rijksoverheid.nl]  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_exchange_points_by_size
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/01/ruimtelijke-strategie-datacenters-routekaart-2030-voor-de-groei-van-datacenters-in-nederland
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datacenters creëren bij toeleveranciers en in datacenters zelf en de mogelijkheden om tot 

economische clustering te komen. Anders dan de baten, manifesteren de lasten (gebruik 

schaarse middelen als ruimte, water en elektriciteit) zich juist vrijwel geheel lokaal. Daar 

staat dan wel weer tegenover dat datacenters kunnen bijdragen aan de elektrificatie van de 

regio. Dat kan door het (laten) bouwen van onderstations op initiatief van de sector zelf (op 

basis van de specificaties van de netbeheerders), het uitkoppelen van restwarmte ten be-

hoeve van warmtenetten en door het investeren in hernieuwbare energieprojecten. 

2.3 Datacenters in Nederland 

In Nederland bevinden zich in vergelijking tot andere Europese landen relatief veel regionale 

datacenters. Alleen in enkele van de meest afgelegen plekken, zoals de Waddeneilanden en 

sommige delen van Zeeland, is er geen colocatie datacenter te vinden binnen de acceptabele 

aanrijtijd van 30 minuten. Daardoor is het voor vrijwel iedere organisatie mogelijk om de 

afweging te maken tussen investeren in een eigen serverruimte of het huren van professio-

nele datacenterruimte. Deze datacenters staan veelal onopvallend op een bedrijventerrein. 

Het Nederlandse datacenterlandschap wordt echter niet door deze regionale datacenters be-

paald, maar vooral door datacenters met een internationale focus. Hyperscale datacenters 

zijn een relatief recente verschijning. 

Tabel 1. Kengetallen datacenters Nederland, januari 2022 

 Colocatie Hyperscale Totaal 

Aantal datacenters 189 3* 192 

Omvang datavloer18 (ha) 41,0 26,8 67,8 

IT Vermogen (MW) 820 450 1270 

Werknemers (FTE) 1643 765 2408 

*campussen 

Bron: Pb7 Research, 2022 (update januari) 

Internationale colocatie  

Nederland is een van de belangrijkste colocatie datacenterlanden in Europa. Amsterdam be-

schikt met de AMS-IX over een van de grootste internetknooppunten in de wereld. Deze 

positie heeft kunnen ontstaan door de pioniersrol die Amsterdam speelde bij de opkomst van 

het Internet in Europa vanaf de vroege jaren ’80, te beginnen met het CWI19 en onder meer 

sinds de vroege jaren negentig met de AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange)20. In de 

AMS-IX werd al vroeg Internetverkeer tussen netwerkleveranciers ‘om niet’ uitgewisseld, 

zodat het Internetverkeer via een zo kort mogelijke route op zijn bestemming kon komen. 

De AMS-IX werd gehuisvest in een mix van commerciële (Telecity, Globalswitch, en later ook 

euNetworks en Equinix) en publieke (NIKHEF, SARA) datacenters. Met de onstuimige groei 

van het Internet in de jaren negentig, trok dit de eerste grote golf van colocatiedatacenters 

naar Amsterdam en omgeving. 

In 2000 barstte echter de Internetzeepbel en bleek dat er veel meer datacenterruimte was 

gebouwd dan daadwerkelijk benodigd was. Toch bleef de vraag naar geconditioneerde data-

centerruimte gestaag groeien en ontwikkelde Amsterdam zich, samen met Londen, Frankfurt 

 

18 Datavloer: de hoeveelheid vloeroppervlakte waar computerapparatuur kan worden opgesteld 

19 Wikipedia – Centrum Wiskunde en Informatica - [nl.wikipedia.org/]  

20 Wikipedia – Amsterdam Internet Exchange - [nl.wikipedia.org]  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wiskunde_%26_Informatica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Internet_Exchange
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en Parijs (de zogenaamde FLAP-markten), tot een van de vier belangrijkste Europese data-

centerhubs. Met snelle groei van onder meer cloud, sociale media en digitalisering in het 

afgelopen decennium kwam de markt opnieuw in een groeiversnelling terecht. Uitbreiding 

en nieuwbouw werd dus noodzakelijk om deze groei te kunnen faciliteren. Datacenters in en 

rond Amsterdam, maar ook in veel andere datacenterhubs, merken de laatste jaren dat het 

daarbij steeds moeilijker werd om locaties te vinden waar voldoende elektriciteit voorhanden 

is, omdat de netwerkbedrijven (elektriciteit) onvoldoende snel capaciteit konden opschalen. 

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, waar de meeste datacenters uit de MRA 

zich bevinden, reageerden op de problematiek door een pauze voor nieuwe projecten in te 

gelasten (lopende projecten kregen doorgang) en om deze tijd te gebruiken om beleid te 

ontwikkelen. Het aangepaste beleid van deze gemeenten heeft als doel om de sector op een 

duurzame, houdbare wijze te faciliteren. Daarbij is bepaald hoeveel groei op welke locaties 

mogelijk is en welke tegenprestaties op het gebied van duurzaamheid de datacenters dienen 

te leveren. Na 2030 zouden er in het geheel geen nieuwe datacenters meer mogen worden 

gebouwd. Na 2030 zal de datahub dus op een andere locatie verder moeten groeien. En 

mocht de markt zeer snel blijven groeien, dan zou de geboden ruimte al voor die tijd onvol-

doende kunnen zijn om aan de vraag te voldoen. Daarbij werd Flevoland, met name Almere 

en het zuidwesten van Zeewolde, als de voornaamste mogelijkheid beschouwd.  

Hoewel van de vier grote Europese datahubs de datacenters in de MRA het eerst met groei-

beperkingen te maken hebben gekregen, worstelen datacenters ook in Londen, Frankfurt en 

Parijs met het vinden van geschikte locaties. In Frankfurt21 wordt voor datacenters steden-

bouwkundig beleid onderzocht, waarbij men kijkt naar eisen op het gebied van hoogbouw, 

compactheid en het hergebruik van restwarmte. In Londen en Parijs zijn er vooralsnog geen 

beperkingen. Aangezien de elektriciteitsschaarste een groeiend probleem is, is niet uit te 

sluiten dat ook in deze regio’s regulering van de sector op de agenda komt.    

Hyperscale datacenters 

Een kleine tien jaar geleden werd begonnen met de bouw van de twee eerste hyperscale 

datacentercampussen. In Eemshaven(Groningen) besloot Google om de huur op te zeggen 

bij TCN Datahotels en in de buurt eigen datacentra te gaan bouwen. Rond dezelfde tijd startte 

Microsoft met de bouw van eigen datacenters in Middenmeer, in aanvulling op de capaciteit 

die al in de MRA werd gehuurd. Als er over hyperscale datacenters wordt gesproken, gaat 

het meestal over een campus met meerdere datacentra die over een meerjarige periode, 

veelal vijf jaar of langer, worden gebouwd en geleidelijk in gebruik worden genomen. De 

uitzondering in Nederland is het datacenter van Google in Middenmeer, waar slechts een 

datacenter staat. Daarbij moeten we dan wel weer opmerken dat Google op deze locatie de 

ruimte heeft om drie datacenters bij te kunnen bouwen. Zowel in Middenmeer als in Gronin-

gen, ook buiten Eemshaven, is ruimte voor uitbreidingen en eventuele nieuwe hyperscale 

datacenters. Daarnaast overweegt Meta op dit moment om een grote campus in Zeewolde 

te vestigen; een ontwikkeling die veel landelijke media-aandacht heeft gekregen en tot pu-

blieke en politieke discussies heeft geleid.22 

 

 

21 https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME=%27B_474_2020%27 

22 Zie onder andere publicaties in het [fd.nl], [ad.nl] en de raadvergadering van de gemeente Zeewolde 

(bijv. enkele fragmenten op [nos.nl]) 

https://fd.nl/opinie/1424634/het-pad-van-meta-en-zeewolde-loopt-onvermijdelijk-dood
https://www.ad.nl/binnenland/ondanks-protesten-kan-meta-aan-de-slag-met-datacenter-in-zeewolde~ad849535/
https://nos.nl/artikel/2409774-gemeenteraad-zeewolde-maakt-de-weg-vrij-voor-komst-datacenter-facebook
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2.4 Datacenters in Flevoland 

De meeste datacenters in Flevoland hebben een regionale functie. Tot nog toe zijn er eigen-

lijk geen internationale datacenters. Het datacenter van Keppel, een internationale 

datacenteruitbater uit Singapore, lijkt daarop de uitzondering. Maar het volledige Almeerse 

datacenter wordt door NorthC Datacenters uitgebaat, een Nederlandse keten van regionale 

datacentra, en heeft dus ook eerder een regionaal karakter. Daar staat dan weer tegenover 

dat Serverius in Dronten zowel regionale als de nodige internationale klanten bedient.  

Tabel X. Overzicht datacenters Flevoland, januari 2022 

Uitbater Plaats ha netto datavloer Opgesteld ver-

mogen (MW) 

Datacenter Almere Almere <0,05 1 

Final Frontier Almere <0,05 <1 

Keppel/NorthC Almere 0,5-1,0 11 

Serverius Dronten 0,1-0,5 2 

Solcon Dronten <0,05 <1 

Cellnex/Hostslim Lelystad <0,05 <1 

Bron: Pb7 Research, 2022 

Als we naar de huidige aanwezigheid van datacenters kijken, kunnen we stellen dat de hui-

dige rol van Flevoland voor internationale colocatie niet of nauwelijks aanwezig is. Slechts 

1% van de totale Nederlandse datavloer en het IT vermogen bevindt zich op dit moment in 

Flevoland. Ook op het gebied van werkgelegenheid, is de huidige omvang beperkt. Momen-

teel zijn iets meer dan 50 FTE’s werkzaam in de diverse datacenters23.  

Tabel 2. Kengetallen datacenters Flevoland, januari 2022 

 Colocatie Hyperscale Totaal 

Aantal datacenters 6 0 6 

Omvang datavloer (ha) 0,8 0 0,8 

IT Vermogen (MW) 16 0 16 

Werknemers (FTE) 52 0 52 

Bron: Pb7 Research, 2022 (update januari) 

De omvang van de datacenteraanwezigheid zou de komende jaren sterk kunnen gaan ver-

anderen. Met de mogelijke komst van Meta, zou een enkel project voor een stevig aandeel 

in de Nederlandse hyperscale aanwezigheid kunnen zorgen en zouden banen voor meer dan 

400 FTE’s kunnen worden gecreëerd. Ook speelt in Flevoland de overweging om een ‘hyper-

connectivity cluster’ te faciliteren, zodat internationale datacenters ruimte krijgen om te 

groeien binnen de MRA. Een hyperconnectivity cluster is een term die duidt op een concen-

tratie van datacenters die profiteren van een sterk knooppunt van netwerken en van klanten 

die snel en efficiënt systemen met elkaar kunnen verbinden. Op dit moment wordt uitgegaan 

 

23 In het onderzoek Datacenter ontwikkeling Flevoland (2020) gaat Stratix uit van ongeveer 250 banen. 

Het verschil kan grotendeels als volgt worden verklaard: (1) we tellen FTE’s in plaats van banen; (2) 

Stratix deed een inschatting van het aantal medewerkers op vestigingen, terwijl wij bij de meeste 

datacenters een directe uitvraag hebben gedaan. (3) In het geval van Solcon we hebben wij alleen de 

datacentermedewerkers meegenomen. 
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van een straal van 10 kilometer. Volgens diverse deskundigen en betrokkenen gebeurt dat 

niet uit noodzaak, maar vooral om de kosten beheersbaar te houden24. Binnen de huidige 

straal van 10 kilometer is de netwerkdichtheid het grootst, terwijl dat in nieuwe locaties 

grotendeels zou moeten worden aangelegd.  

De afgelopen jaren hebben diverse internationale colocatiedatacenters zich georiënteerd op 

Flevoland, met name op Almere. Daarnaast probeert een ontwikkelaar een groot datacenter 

in Lelystad te realiseren. Maar doordat de internationale vraag naar ruimte in de MRA sterk 

is gedrukt, staan veel van deze plannen onder druk of zijn ze inmiddels al geannuleerd. 

Doordat veel internationale datacenters de MRA mijden en in andere FLAP-markten investe-

ren, blijken de meeste nieuwbouwplannen voorlopig toch te passen in Amsterdam en 

Haarlemmermeer. Zolang er bovendien onzekerheid is over het beleid van de provincie en 

de gemeenten in Flevoland, en of er dus voldoende beleidsruimte en infrastructuur komt om 

groei te faciliteren, blijven de meeste datacenteruitbaters Nederland mijden.  

Uit de diverse plannen kunnen we wel afleiden wat voor type datacenters de sector in ge-

dachten heeft voor de provincie. Het lijkt daarbij voor een belangrijk deel te gaan om relatief 

grote datacenters (tot meer dan 100 MW), eventueel opgesplitst in campussen. Deze zullen 

vooral actief zijn op de wholesale markt en de markt voor deels of geheel built-to-suit data-

centers (zie Box 1) betreffen. Voor deze datacenters lijkt er immers minder ruimte binnen 

Noord-Holland en de behoefte aan hyperconnectiviteit net iets minder groot. Als de netwerk-

connectiviteit groeit op een clusterlocatie, zullen ook steeds meer retail datacenters met een 

vermogen van bijvoorbeeld 5 tot 30 MW vestiging overwegen.  

De meeste datacenters kiezen er tegenwoordig voor om modulair te bouwen. Ze kiezen voor 

een relatief grote locatie en bouwen deze modulair vol naarmate de klantvraag groeit. De 

modulariteit is vooral zichtbaar binnen het datacenter: een gebouw wordt in een keer neer-

gezet. Met name de inrichting gebeurt modulair. Daardoor kunnen datacenters zonder veel 

problemen meerlaags worden gebouwd op locaties waar ruimte (relatief) schaars is, zoals 

we ook in Amsterdam en de Haarlemmermeer en diverse andere steden zien gebeuren.     

2.5 Conclusies 

Flevoland speelt tot op heden een beperkte rol op het gebied van datacenters. Er is een 

behoorlijk sterke dekking met regionale datacenters, maar op het gebied van internationale 

colocatie is de rol marginaal. Twee afzonderlijke ontwikkelingen kunnen daar de komende 

jaren een groot verschil in maken: de mogelijke komst van Meta naar Zeewolde en de be-

slissing over het faciliteren van een internationaal datacentercluster.  

  

 

24 Zie bijvoorbeeld ook: [datacenterknowledge.com]  

https://www.datacenterknowledge.com/regulation/amsterdam-s-next-data-center-clusters-will-be-built-out-town
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3 Toekomstscenario’s  

3.1 Inleiding 

Om de mogelijke economische impact van datacenters op Flevoland te bepalen, werken we 

met drie scenario’s. De scenario’s zijn zo gekozen dat ze een reële bandbreedte van de 

mogelijkheden bieden op basis van de mogelijke beleidskeuzen die in de provincie worden 

gemaakt. We gaan uit van een scenario waarin streng wordt gereguleerd, een scenario 

waarin de marktvraag wordt gefaciliteerd en gestuurd, en een scenario waarin vestiging 

actief wordt gestimuleerd. In hoofdstuk vier gebruiken we deze scenario’s om de potentiële 

directe en indirecte economische bijdragen aan de provincie door te rekenen. Daarbij kijken 

we naar 2021, 2025 en 2030. 

1. Laag 2. Midden 3. Hoog 

Marktvraag wordt niet gefa-

ciliteerd 

Marktvraag wordt gefacili-

teerd onder provinciale 

voorwaarden 

Marktvraag wordt gefacili-

teerd, hoogconjunctuur 

Individuele projecten bin-

nen bestaande kaders 

Keuze voor clustering Clustering en verbinding 

met andere sectoren 

Geen nieuwe hyperscale 

(afgezien van Meta) 

Geen nieuwe hyperscale 

(afgezien van Meta) 

Eventueel vestigingsmoge-

lijkheid bieden aan 

hyperscale (op basis van 

vastgestelde randvoorwaar-

den) 

3.2 Inputvariabelen 

Om het model te bouwen hebben we allereerst gekeken naar de huidige stand van zaken op 

gebied van de oppervlakte van de datavloer (ha) en het IT vermogen (MW), verdeeld over 

colocatiedatacenters en hyperscale datacenters. Om de situatie voor 2025 in te schatten, 

zijn we uitgegaan van de plannen zoals die bij de onderzoekers zijn. Voor een deel betreft 

dit vertrouwelijke informatie en voor een deel ook een (beperkte) schatting voor onbekende 

projecten. De omvang is ook afgestemd met de netwerkbedrijven in de provincie die over 

de diverse energieaanvragen beschikken. In de diverse scenario’s is een schatting gemaakt 

welk deel van deze projecten daadwerkelijk, en uiterlijk 2025, wordt gerealiseerd. 

Om de groei tussen 2025 en 2030 te bepalen, hebben we schattingen gemaakt over welk 

deel van de nieuwbouw van datacenters in de MRA in Almere zal plaatsvinden. Daarbij is het 

essentieel om te weten hoeveel ruimte er om te groeien in het Noord-Hollandse deel van de 

MRA is (dit hebben de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlem-

mermeer inmiddels vastgesteld) en hoe groot de te verwachten marktvraag is. Uit onder 

meer de gesprekken met de sector bleek dat de marktvraag beduidend is teruggevallen en 

zich heeft verplaatst naar andere Europese datacenterhubs. Bovendien blijkt er in de aan-

wezige datacenters op dit moment nog veel verhuurbare ruimte beschikbaar te zijn 25. 

Daarom gaan we, in lijn met de verwachtingen van de DDA, uit van een groeiscenario van 

ongeveer 10% per jaar. Op basis van de gegevens van Pb7 Research met betrekking tot de 

omvang van de markt in de MRA, groeit de markt van 635 MW in 2021 naar 1.517 MW in 

 

25 CBRE Research (2021) Europe Data Centres: Frankfurt, London, Amsterdam & Paris. Q3 2021 - 

[cbre.co.uk] 

https://www.cbre.co.uk/research-and-reports/European-Data-Centres-Figures-Q3-2021
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2030. Dat betekent dat er een marktvraag bestaat voor het bijbouwen van bijna 900 MW 

gedurende deze periode. 

 

Figuur 2. Datacenters (MW) in de MRA, 2021-2030 (Bron: Pb7 Research, 2022) 

In het model wordt ook rekening gehouden met een groei van regionale datacenters van 

tussen de 5% en 10%. De impact van deze groep datacenters op de colocatiecijfers, of het 

nu om 5% of 10% gaat, is echter in elk scenario beperkt. 

Met betrekking tot de hyperscale markt, is de benadering voor 2025 tot 2030 aanzienlijk 

eenvoudiger. We zijn uitgegaan van de beschikbare parameters omtrent de plannen van 

Meta in Zeewolde. Hoewel niet vaststaat of dat datacenter er daadwerkelijk komt en of deze 

volgens plan in gebruik wordt genomen, zijn we er in de scenariovorming vanuit gegaan dat 

het datacenter er komt en tussen 2025 en 2030 uiteindelijk geheel in gebruik wordt geno-

men. Het is immers onwaarschijnlijk dat regulering op die beslissing nog invloed heeft.  

Tabel 3. Input voor de scenario’s 

Scenario Colocatie Hyperscale 

Nulscenario (uitgangspositie) 

2021 Keppel (NorthC), Final Frontier, 

Serverius, Cellnex, Datacenter Almere, 

Solcon 

Geen operationeel datacenter 

   

Scenario 1: laag 

2025 15% van de huidige plannen wordt 

gerealiseerd, geen nieuw datacenter in 

Lelystad  

Geen operationeel datacenter 

 Regionale colocatie groeit met 5% per 

jaar 

 

2030 2% van MRA nieuwbouw in 2025-2030  Meta gereed in 2027-2029 

 Regionale colocatie groeit met 5% per 

jaar 
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Scenario Colocatie Hyperscale 

Scenario 2: midden 

2025 40% van de huidige plannen wordt 

gerealiseerd, inclusief nieuw datacenter 

in Lelystad 

Geen operationeel datacenter 

 Regionale colocatie groeit met 5% per 

jaar 

 

2030 13% van MRA nieuwbouw in 2025-2030 Meta gereed in 2027-2029 

 Regionale colocatie groeit met 5% per 

jaar 

 

   

Scenario 3: hoog 

2025 40% van de huidige plannen wordt 

gerealiseerd, inclusief nieuw datacenter 

in Lelystad 

Geen operationeel datacenter 

 Regionale colocatie groeit met 10% per 

jaar 

 

2030 50% van MRA nieuwbouw in 2025-

2030,  

Meta gereed in 2027-2029  

 Regionale colocatie groeit met 10% per 

jaar 

Tweede datacenter gereed in 

2030 

3.3 Scenario 1: Laag 

In het eerste scenario gaan we ervan uit dat de provincie kiest om de marktvraag niet te 

faciliteren. Dat betekent niet dat er helemaal geen datacenters bijkomen. Bestaande trajec-

ten, dus ook het Meta datacenter, zullen veelal binnen bestaande kaders moeten worden 

gehonoreerd. Tegelijkertijd is de verwachting dat in die situatie maar een beperkt deel, in 

het scenario gaan we uit van 15%, van de geplande projecten daadwerkelijk gerealiseerd 

wordt. Ook is het aannemelijk dat individuele regionale datacenters binnen bepaalde kaders 

mogen uitbreiden om aan de regionale vraag te kunnen blijven voldoen. Uiteraard is er in 

dit scenario geen ruimte voor additionele vestiging van hyperscale datacenters.  

In het lage scenario zien we voor colocatiebedrijven procentueel gezien een sterke groei. De 

omvang van de datavloer groeit van 0,8 hectare naar 2,2 hectare in 2030. Het vermogen 

van deze datacenters groeit daarbij van 16 naar 61 megawatt. Daarmee zouden colocatie 

datacenters zonder veel problemen in te passen moeten zijn binnen de reguliere bedrijven-

terreinen en vergt het waarschijnlijk geen significante extra investeringen binnen het 

elektriciteitsnetwerk. 

Voor hyperscale datacenters betekent dit scenario dat de plannen voor Zeewolde worden 

uitgevoerd. Daarbij wordt naar schatting 10 hectare aan datavloer gerealiseerd. De gebou-

wen zelf zijn overigens aanzienlijk groter door onder meer de benodigde technische ruimten 

en kantoren. Het vermogen van dit datacenter ligt rond de 200 megawatt. Voor dit datacen-

ter wil Meta zelf het benodigde onderstation bouwen en vervolgens overdragen aan Tennet. 

Dit onderstation kan ook een bijdrage leveren aan andere bedrijven en de nodige terugle-

vercapaciteit vergroten door de congestie op het elektriciteitsnet, veroorzaakt door 

windmolens en zonneparken, aan te pakken.  
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Tabel 4. Omvang datacenters in Flevoland op basis van Scenario 1: laag 

 Colocatie  Hyperscale  Totaal  

 Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

2021 0,8 16 0,0 0 0,8 16 

2025 1,8 48 0,0 0 1,8 48 

2030 2,2 61 10,0 200 12,2 261 

 

3.4 Scenario 2: Midden 

In het midden-scenario besluit de provincie om de vraag uit de markt te faciliteren. Daarbij 

worden wel, in lijn met het beleid in Noord-Holland, provinciale voorwaarden gesteld. Dat 

betekent dat er eisen worden gesteld op het gebied van ruimtegebruik en duurzaamheid. 

We gaan uit van een keuze voor clustering voor colocatie datacenters, zodat de gewenste 

‘hyperconnectiviteit’ zich kan ontwikkelen en intensivering van het elektriciteitsnetwerk tot 

een locatie beperkt blijft. In dit scenario verwachten we dat 40% van de huidige plannen 

voor colocatiedatacenters zal zijn gerealiseerd in 2025 en dat een groot datacenter in Lely-

stad succesvol wordt ontwikkeld. Die 40% lijkt wellicht weinig, maar we constateren een 

grote uitval onder de huidige plannen door de verminderde marktvraag. Na 2025 verwachten 

we dat ongeveer een achtste van de nieuwbouw in de MRA in Flevoland plaats zal vinden. 

Met betrekking tot hyperscale datacenters gaan we er ook in dit scenario vanuit dat er naast 

Meta geen nieuwe vestiging in de provincie wordt gefaciliteerd.  

In scenario 2 groeit de aanwezigheid van colocatie datacenters sterk. De omvang van de 

datavloer groeit van 0,8 hectare naar 12,2 hectare in 2030. Het vermogen van deze data-

centers groeit daarbij van 16 naar 347 megawatt. Een derde daarvan zou in Lelystad worden 

gerealiseerd (door een enkel datacenter) en de rest, op een enkele lokale uitbreiding na, op 

een aangewezen locatie in zuidelijk Flevoland. Hoewel de datavloer van deze colocatie data-

centers hierbij de omvang van het Meta-datacenter overstijgt, zal de grondvraag duidelijk 

kleiner zijn door de compactere bouw, zeker als er meerlaags wordt gebouwd. 

Voor hyperscale datacenters betekent ook dit scenario dat de plannen voor Zeewolde worden 

uitgevoerd. Daarbij wordt naar schatting 10 hectare aan datavloer gerealiseerd. Het ver-

mogen van dit datacenter ligt rond de 200 megawatt.  

Tabel 5. Omvang datacenters in Flevoland op basis van Scenario 2: midden 

 Colocatie  Hyperscale  Totaal  

 Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

2021 0,8 16 0,0 0 0,8 16 

2025 9,3 250 0,0 0 9,3 250 

2030 12,2 347 10,0 200 22,2 547 
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In hoofdstuk 5 (Box 9 8) zullen wij nader ingaan op de mogelijke beleidsinterventies die aan 

de totstandkoming van een vierde connectiviteitscluster kunnen bijdragen, inclusief de wijze 

waarop de regionale baten zo goed mogelijk benut kunnen worden. 

3.5 Scenario 3: Hoog 

In het derde scenario wordt de marktvraag gefaciliteerd. Ook hierbij kunnen voorwaarden 

worden gesteld aan zaken als ruimte en duurzaamheid. In dit scenario krijgen colocatie da-

tacenters de ruimte om te groeien in een nieuw datacenter cluster, waardoor ook de 

internationale marktvraag aantrekt. Bovendien gaat de provincie actief op zoek naar verbin-

dingen met andere sectoren, op het gebied van bijvoorbeeld circulariteit, energietransitie, 

ICT-tech en agrofood. Voor 2025 verwachten we dan dat 100% van de huidige datacenter-

plannen worden uitgevoerd, waarbij geannuleerde plannen door gelijkwaardige nieuwe 

plannen worden gecompenseerd. Tussen 2025 en 2030 zou 50% van de MRA nieuwbouw in 

Flevoland terecht komen. Ook de regionale datacenters groeien versneld, maar blijven qua 

omvang in de marge van het totaal aan colocatie datacenters. In een dergelijk scenario zou 

de provincie eventueel een vestigingsmogelijkheid kunnen bieden aan een tweede hy-

perscale. In dit scenario gaan we uit van de mogelijke vestiging van een tweede hyperscale 

datacenter van een gelijke omvang als Meta.  

In scenario 3 groeit de aanwezigheid van colocatie datacenters zeer sterk. De omvang van 

de datavloer groeit van 0,8 hectare naar 22 hectare in 2030. Het vermogen van deze data-

centers groeit daarbij van 16 naar 703 megawatt, twee maal zoveel als in scenario 2. Een 

deel daarvan wordt in Lelystad gerealiseerd (ongeveer 100 megawatt) en de rest, op relatief 

kleine lokale uitbreidingen na, op een aangewezen locatie dichter bij Amsterdam. 

Voor hyperscale datacenters betekent dit scenario een verdubbeling ten opzichte van de 

plannen voor Zeewolde. In totaal gaat het dan 20 hectare datavloer en een vermogen van 

400 megawatt. Daarvoor dient additionele netwerkcapaciteit te worden gerealiseerd en zal 

de nodige hectares landbouwgrond een nieuwe bestemming moeten krijgen.  

Tabel 6. Omvang datacenters in Flevoland op basis van Scenario 3: hoog 

 Colocatie  Hyperscale  Totaal  

 Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

2021 0,8 16 0,0 0 0,8 16 

2025 13,2 375 0,0 0 13,2 375 

2030 22,0 703 20,0 400 42,0 1.103 

3.6 Wat gebeurt er na 2030? 

De beschreven scenario’s reiken tot 2030. Verder kijken is niet onmogelijk, maar is met veel 

onzekerheid omgeven. Toch zijn er een paar zaken om nu al rekening mee te houden. De 

belangrijkste heeft te maken met de ruimte die Noord-Holland biedt aan colocatie datacen-

ters om te groeien. Volgens het huidige beleid, wordt de groei van internationale colocatie 

datacenters na 2030 in het geheel niet meer gefaciliteerd in Noord-Hollandse gemeenten. 

Indien de provincie Flevoland besluit dit wel te faciliteren of te stimuleren, zal de marktvraag 

na 2030 sterk kunnen toenemen. Tussen 2031 tot en met 2035 zou, als we de marktvraag 

extrapoleren, de vraag naar nieuwe colocatie datacenters kunnen uiteenlopen van 500 tot 

1000 MW (gemiddeld 100 tot 200 MW per jaar) voor Flevoland.  
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3.7 Overzicht en conclusies 

Hierboven zijn drie scenario’s uitgewerkt door de marktvraag te combineren met drie zeer 

verschillende richtingen van beleid. Indien de provincie besluit om de vestiging van datacen-

ters sterk aan banden te leggen, is het nog altijd niet waarschijnlijk dat een nulscenario 

volledig wordt gerealiseerd. Een klein deel van de bestaande plannen wordt waarschijnlijk 

gerealiseerd, inclusief het Meta datacenter. Ook lijkt het waarschijnlijk dat regionale data-

centers ruimte krijgen om te groeien om in de lokale vraag te kunnen voldoen. In totaal 

verwachten we daardoor een marktomvang van 61 megawatt in 2030 voor colocatie en 200 

voor het hyperscale segment.  

Tabel 7.Omvang datacenters in Flevoland op basis van scenario’s in 2030 

 Colocatie Hyperscale Totaal 

 Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

Datavloer 

(ha) 

IT Ver-

mogen 

(MW) 

0. Huidige situatie 0,8 16 0,0 0 0,8 16 

1. Laag 2,2 61 10,0 200 12,2 261 

2. Midden 12,2 347 10,0 200 22,2 547 

3. Hoog 22,0 703 20,0 400 42,0 1.103 

 

In het midden-scenario biedt de provincie ruimte aan de marktvraag en werkt mee aan de 

randvoorwaarden voor een internationaal datacentercluster. Hierin is echter geen ruimte 

voor additionele hyperscale groei. De colocatie sector wordt daardoor groter dan de hy-

perscale datacenter voor wat betreft de energievraag met een vermogen van 347 megawatt.  

Mocht de provincie volgens scenario 3 de vestiging van datacenters actief stimuleren, dan 

neemt het vermogen van colocatie datacenters toe tot 700 megawatt. Als in dit scenario een 

tweede hyperscale datacenter wordt gefaciliteerd, gaan we in het hyperscale uit van een 

vermogen van 400 megawatt. Het totale vermogen van datacenters komt dan uit op 1.100 

megawatt, tegen ruim 250 megawatt in het lage scenario.  

Voor de volledigheid benadrukken we nogmaals dat deze scenario’s hypothetisch zijn, met 

de nodige onzekerheden. De belangrijkste daarvan zijn de vestiging van Meta, de mogelijk-

heid van een tweede hyperscale datacenter, de vestiging en timing van een 100 megawatt 

datacenter in Lelystad en veranderingen in de internationale marktvraag door mogelijke 

groeibeperkingen op andere Europese toplocaties. Deze onzekerheden hebben we zo goed 

als mogelijk opgevangen binnen de bandbreedte van de scenario’s. De kans dat de vraag 

boven scenario 3 uitkomt, beschouwen we daarom als zeer onwaarschijnlijk. 
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4 Economische impact 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk kijken we specifiek naar de ‘hardere’ economische impact: hoeveel werkge-

legenheid kunnen de verschillende scenario’s de provincie opleveren binnen datacenters, bij 

hun toeleveranciers en dankzij consumentenuitgaven van deze medewerkers; en hoeveel 

uitgaven kunnen er regionaal, dus in de provincie Flevoland, worden verwacht. Later in dit 

rapport gaan we dieper in op de bredere economische effecten.  

De impactanalyse extrapoleren we op basis van de in voorgaand hoofdstuk geschetste sce-

nario’s. Op deze wijze worden de verwachte directe en indirecte bijdragen aan de economie 

en de werkgelegenheid gekwantificeerd, rekening houdende met marktontwikkelingen en de 

richting van het beleid. 

4.2 Directe economische impact 

Bij de directe economische impact kwantificeren we de werkgelegenheid die de datacenters 

in de datacenters creëren voor medewerkers die in de provincie wonen, alsmede de uitgaven 

die datacenters binnen de provincie doen aan hun toeleveranciers. In deze paragraaf gaan 

we eerst in op de regionale bestedingen, oftewel de uitgaven die in de provincie aan toele-

veranciers worden gedaan. Vervolgens kijken we naar de directe werkgelegenheid. 

 

Figuur 3.Economische impact, directe effecten 
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4.2.1 Directe regionale bestedingen 

Lang niet alle uitgaven van datacenters komen terecht bij toeleveranciers in de provincie. 

Voor veel diensten en producten maakt het namelijk niet zoveel uit of de toeleveranciers zich 

in de fysieke nabijheid bevindt. Als input voor de uitgaven hebben we gebruik gemaakt van 

de totale uitgaven van datacenters op diverse gebieden26. Op basis van de gesprekken met 

datacenters hebben we schattingen gemaakt welk deel ze binnen de provincie zouden uitge-

ven. Diensten zoals beveiliging, installatie & onderhoud en energielevering worden 

bijvoorbeeld in grote mate lokaal geleverd, terwijl de levering van facilitaire apparatuur (zo-

als koelapparatuur, generatoren en andere back-up systemen) en computerapparatuur in 

grote mate van buiten de regio zal komen. Ook bij grote bouwprojecten komt maar een 

relatief klein deel van de uitgaven bij lokale bouwbedrijven terecht. Daarbij zijn we er in het 

model van uitgegaan dat de toeleveranciers meegroeien met de sector. Daar moeten we bij 

opmerken dat de Provincie Flevoland erg centraal ligt en dat ook toeleveranciers in bijvoor-

beeld delen van Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel een regionale rol kunnen 

vervullen.  

Op dit moment besteden de Flevolandse datacenters bij benadering zo’n € 11 miljoen bij 

toeleveranciers in Flevoland. In het lage scenario loopt dat op tot € 195 miljoen, waarbij het 

leeuwendeel van het Meta datacenter afkomstig zou zijn. In het midden-scenario nemen de 

totale regionale uitgaven toe tot meer dan € 300 miljoen. In het hoge scenario zou dat tot 

bijna €650 miljoen kunnen oplopen. De totale uitgaven van colocatie datacenters en hy-

perscale scenario’s zijn aan elkaar gewaagd in de scenario’s waar wordt gefaciliteerd of wordt 

gestimuleerd. Als er streng gereguleerd wordt, ligt het leeuwendeel van de regionale uitga-

ven bij het Meta datacenter. Mocht dat datacenter er niet komen, dan blijven de regionale 

bestedingen beperkt tot enkele tientallen miljoenen per jaar in 2030.  

Tabel 8.Directe provinciale uitgaven (€ Mln) Datacenters in Flevoland (aan toeleveranciers) 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 11 0 11 

2025 26 26 52 

2030 32 164 195 

Scenario 2: midden 

2021 11 0 11 

2025 134 26 160 

2030 175 164 339 

Scenario 3: hoog 

2021 11 0 11 

2025 189 26 215 

2030 316 332 648 

 

 

26 Het betreft een model van Pb7 Research dat gebaseerd is op de gezamenlijke omzetten van datacen-

ters in Nederland (een extrapolatie van gepubliceerde omzetten naar de totale markt) in combinatie 

met de uitgavenpatronen op basis van diverse internationale marktonderzoeken. 
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Een kleine zestig procent van alle uitgaven wordt binnen de provincie gedaan. Daarbij gaan 

we ervan uit dat de energiekosten volledig regionaal plaatsvinden en vrijwel alle inhuur van 

operationele medewerkers zoals technici en beveiligers. De uitgaven aan regionale bouwbe-

drijven zal achter blijven bij sommige verwachtingen. In alle scenario’s wordt immers flink 

gebouwd. Bij hyperscale datacenters zien we dat meestal rond de 40% van de bouwers uit 

Nederland komt. En waarschijnlijk komen daarvan maar één op de zes uit Flevoland zelf. 

Dat heeft in belangrijke mate te maken met de schaarste aan medewerkers en technici in de 

bouw. Bij de bouw van colocatie datacenters worden meer Nederlandse bouwers betrokken, 

aangezien de kleinere schaal van de bouwprojecten eenvoudiger met Nederlandse bedrijven 

uit te voeren is.  

 
Box 2: Investeren in duurzaamheid 

Veel datacenters lopen graag voorop op het gebied van duurzaamheid. Sommige datacen-

ters, zoals Google en Meta claimen al klimaatneutraal te zijn. Google, en in een wat trager 

tempo ook Microsoft, gaan zelfs zover dat ze stellen dat ze hun historische klimaatimpact 

willen uitwissen en proberen onder meer de toeleveringsketen klimaatneutraal te maken. 

Indien mogelijk sluiten ze grote contracten voor hernieuwbare energie, zogenaamde Power 

Purchase Agreements (PPA’s) met projecten die anders niet (zonder subsidies) gefinan-

cierd zouden kunnen worden. Ook op het gebied van water wordt er geïnvesteerd. In de 

Eemshaven heeft Google € 45 miljoen geïnvesteerd in een project met onder meer het 

waterbedrijf om een installatie te bouwen die oppervlaktewater zuivert om het geschikt te 

maken voor industrieel gebruik. Google is voor de installatie meteen de eerste grote klant. 

Verder lieten meerdere geïnterviewde datacenters, ook kleinere, weten dat ze bezig waren 

met waterstofprojecten en om te beginnen om de dieselgeneratoren te vervangen door 

een duurzaam alternatief. 

 

 

 

Andere grote kostenposten met een zeer beperkte regionale impact zijn de aanschaf van 

apparatuur voor facilitaire doeleinden en computerapparatuur. Er bevinden zich maar weinig 

toeleveranciers in de provincie en er is voor de meesten geen noodzaak om zich in de pro-

vincie te vestigen, ook niet bij een sterk toenemende vraag. Dat wordt anders als het om 

installatie en onderhoud van deze apparatuur gaat. Bij een storing wordt geëist dat de mon-

teur snel op locatie moet kunnen zijn. Naarmate het aantal datacenters groeit, wordt het 

daarom aantrekkelijk om te investeren in een lokale aanwezigheid.  

Tenslotte zien we dat datacenters regionaal relatief veel uitgeven aan de inhuur van mede-

werkers als aanvulling op de eigen medewerkers. Daarbij gaat het met name om beveiligers 

en technici, maar ook om bijvoorbeeld medewerkers voor de klantenservice of de administra-

tie. De meeste van deze ingehuurde medewerkers komen naar verwachting uit de provincie 

zelf. 
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Tabel 9. Uitgaven (€ Mln) datacenters in Flevoland per jaar, 2030 

 Scenario 0: 

huidige 

situatie 

Scenario 1: 

laag 

Scenario 2: 

midden 

Scenario 3: 

hoog 

Bouw 2 11 45 87 

Energiekosten 4 102 156 299 

Facilitaire apparatuur  0 4 9 17 

Computerapparatuur 0 1 2 4 

Installatie & onderhoud 1 48 60 118 

Inhuur (operationeel) 3 29 67 124 

TOTAAL  11 195 339 648 

 

4.2.2 Directe regionale werkgelegenheid 

Bij de directe regionale werkgelegenheid kijken we naar de hoeveelheid mede werkers (in 

FTE’s) die binnen de datacenters werkzaam zijn en in de provincie wonen. Op dit moment 

tellen we 52 FTE’s binnen de Flevolandse datacenters. Indien we alle medewerkers van deze 

organisaties binnen de provincie zouden meenemen, zouden we rond de 150 FTE’s uitkomen. 

Maar aangezien bij een van de Flevolandse datacenters veruit het grootste deel van de me-

dewerkers weinig tot niets met de datacenteractiviteiten te maken hebben (en de meeste 

andere bedrijven met vergelijkbare bedrijfsactiviteiten niet over een colocatiedatacenter be-

schikken), hebben we deze medewerkers buiten beschouwing gelaten. Van de 52 FTE’s, 

kunnen we er 47 aan bewoners van Flevoland koppelen. 
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Box 3: Datacenterwerkgelegenheid in perspectief 

Door de snelle groei van de Nederlandse datacentersector, groeit ook de werkgelegenheid in 

rap tempo. Vaak wordt gesteld dat de groei dan wel sterk is, maar de werkgelegenheid 

beperkt. Om in de omvang meer inzicht te bieden, hebben we voor verschillende typen be-

drijvigheid gekeken naar de hoeveelheid medewerkers per hectare, uitgaande van het totale 

perceel van een bedrijfslocatie. 

 

Figuur 4. FTE per hectare voor een selectie van bedrijfsactiviteiten (Bronnen: CBS, Colland, CRA, Decisio, 

PBL, Pb7 Research, Wikipedia. Deels bewerkt door Pb7 Research, 2022) 

Colocatie datacenters bevinden zich in de meeste gevallen op bedrijventerreinen in stedelijke 

gebieden. Op bedrijventerreinen zien we dat per uitgegeven hectare gemiddeld ongeveer 35 

FTE werkzaam is. In het geval van een colocatiedatacenter zijn op dit moment in Nederland 

gemiddeld 22 FTE per hectare actief. Dat varieert overigens van ongeveer 4 FTE tot 60 FTE 

(hoogbouw) en neemt in sommige gevallen beduidend verder toe als het om gemengde 

bedrijven gaat (ICT-bedrijf met colocatie-datacenter). De FTE-dichtheid van colocatie data-

centers is dus beneden gemiddeld, maar zeker niet extreem. Bovendien is de dichtheid hoger 

dan bijvoorbeeld op Schiphol (20 FTE/ha) en in de Rotterdamse Haven (6 FTE/ha). 

Hyperscale datacenters bevinden zich veelal op nieuwe grote bedrijventerreinen in landelijke 

gebieden die landbouwgrond verdringen. Hyperscale datacenters bieden op dit moment een 

gemiddelde dichtheid van 5 FTE/ha, van 2 (potentieel) voor Meta tot 9 voor Microsoft in 

Middenmeer. Daarmee bieden ze aanzienlijk meer werkgelegenheid dan de glastuinbouw 

(1,4 FTE/ha) en de overige landbouw (0,04 FTE/ha), maar minder dan een distributiecentrum 

(35 FTE/ha). De werkgelegenheid in het hyperscale datacenter is wel relatief hoogwaardig 

(mbo 4+). 
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In het lage scenario zien we een verdrievoudiging van de werkgelegenheid op het gebied 

van colocatie. Meest opvallend zijn de regionale banen die verwacht worden in de hyperscale 

markt. Op basis van de ervaringen van de huidige hyperscalers in Nederland, gaan we ervan 

uit dat drie kwart van de hyperscale medewerkers in de provincie woont; dit percentage ligt 

bij colocatie datacenters overigens wat hoger. Naar verwachting zijn er in 2030 410 FTE’s 

werkzaam in de hyperscale markt, waar drie kwart wordt ingevuld door bewoners van Fle-

voland. Bij elkaar zijn de verschillende soorten datacenters in dit scenario goed voor 448 

regionale FTE’s in 2030.  

In het midden-scenario, waarbij een nieuw datacentercluster wordt gefaciliteerd, neemt de 

regionale werkgelegenheid binnen colocatie snel toe tot meer dan 650 FTE in 2030. In het 

hoge scenario gaat het over bijna het dubbele daarvan. Mocht zich nog een tweede hy-

perscale vestigen, zou de directe regionale werkgelegenheid binnen hyperscale datacenters 

kunnen doorgroeien tot 488 in 2030. In totaal zouden er in 2030 dan 1.652 regionale FTE’s 

werkzaam binnen de datacentersector. Daarmee zou de informatie en communicatiesector, 

waar zich in 2021 6.590 banen (het aantal FTE’s ligt volgens het CBS in deze sector op 

ongeveer 90%27 daarvan, dus rond de 5.900) bevonden28, een stevige boost krijgen. 

Tabel 10. Directe provinciale werkgelegenheid (FTE) datacenters in Flevoland 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 47 0 47 

2025 97 0 97 

2030 140 308 448 

Scenario 2: midden 

2021 47 0 47 

2025 407 0 407 

2030 655 308 963 

Scenario 3: hoog 

2021 47 0 47 

2025 563 0 563 

2030 1.165 488 1.652 

 

In datacenters is vooral veel werkgelegenheid voor technici die het datacenter draaiende 

houden. Zij zorgen ervoor dat de koeling en andere installaties naar behoren werken zodat 

de continuïteit wordt gewaarborgd en dat ruimtes in gereedheid worden gebracht voor 

nieuwe klanten. Voor zover er IT-technici aanwezig zijn, zijn deze met name actief op het 

gebied van installatie en onderhoud op hardwareniveau (zoals het vervangen van een com-

ponent). Softwareontwikkelaars, systeembeheerders en andere IT-functies die gebruik 

maken van het datacenter werken normaal gesproken niet in het datacenter, maar op de 

klantlocatie. Zij maken dan ook geen onderdeel uit van onze directe werkgelegenheidscijfers.  

 

27 CBS Statline (december 2020) Banen van werknemers. 

28 Provincie Flevoland (2022) Werkgelegenheidsonderzoek 2021. De ontwikkeling van het aantal banen 

en vestigingen in de provincie Flevoland. 



 

Dialogic innovatie ● interactie & Pb7 Research 38 

In het verlengde van de technici, bieden datacenters ook werkgelegenheid aan sitemanagers 

en projectmanagers om de verschillende activiteiten aan te sturen. Colocatie datacenters 

beschikken verder nog over een afdelingen die klanten ondersteunt en een verkoop- en 

marketingafdeling. Om de eigen organisatie aan te sturen, beschikken datacenters verder 

over de diverse administratieve en directiefuncties, waaronder de eigen IT-afdeling die de 

interne systemen beheert.  

Ook de fysieke beveiliging zorgt voor de nodige werkgelegenheid. De meeste colocatie da-

tacenters besteden de beveiligingstaken uit aan een externe partij. Hyperscale datacenters 

beschikken vaak wel over eigen beveiligers. Tenslotte is er nog een categorie overige werk-

gelegenheid. Deze categorie bestaat onder meer uit cateringmedewerkers die we vooral bij 

hyperscale datacenters tegenkomen, aangezien deze vaak relatief afgelegen zijn van andere 

bebouwing en daarom over een eigen restaurant beschikken. 

Tabel 11. Werkgelegenheid (FTE) datacenters uit Flevoland naar functie, inclusief inhuur in 203029 

 Scenario 0: 

huidige 

situatie 

Scenario 1: 

laag 

Scenario 2: 

midden 

Scenario 3: 

hoog 

Beveiliging 5 47 101 173 

Facility engineers 24 228 490 841 

IT technici 5 45 96 165 

Project managers 2 22 47 80 

Site managers 3 32 70 120 

Customer service 

(service delivery 

manager, help desk)  2 18 39 67 

Front-office (Sales en 

marketing) 2 22 47 80 

Back-office (HR, finance, 

directie, etc., behalve IT)  4 40 87 149 

IT (eigen systemen) 4 34 72 124 

Overig 3 29 60 103 

Totaal 55 516 1.109 1.903 

Opleidingsbehoeften 

In datacenters werken medewerkers met zeer verschillende opleidingsniveaus, variërend van 

LBO tot HBO en WO. Medewerkers met een afgeronde mbo-opleiding zijn het sterkst verte-

genwoordigd. Microsoft geeft bijvoorbeeld aan dat in Middenmeer ongeveer 10% een LBO 

achtergrond heeft, 70% een mbo-opleiding en 20% van het HBO komt30. Deze sterke ver-

tegenwoordiging van mbo’ers komt doordat de grootste groep medewerkers, de technici, 

typisch een mbo-4 achtergrond hebben. Dat geldt met name voor de facilitaire technici, met 

specialisaties in bijvoorbeeld elektrotechniek of IT. De volgende figuren geven een nadere 

indruk van de opleidingsniveaus en typen opleidingen. 

 

29 Gemodelleerd met behulp van Dutch Data Center Association i.s.m. Pb7 Research (2021) Datacenters 

& Werkgelegenheid, 2021 - [dutchdatacenters.nl] 

30 Microsoft (2021) Vragen en antwoorden Microsoft Datacenter informatiebijeenkomst 18 oktober 2021 

https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/datacenters-werkgelegenheid-2021/
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Box 4: Het datacenter-keuzedeel op het MBO 

In 2020 zijn de eerste mbo-scholen begonnen met het aanbieden van keuzedelen gericht 

op datacenters. De nieuwe keuzedelen Datacenter IT techniek31 en Datacenter Facility en-

gineer 32  zijn in een nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de 

datacentersector (DDA) tot stand gekomen. Noorderpoort in Groningen was een van de 

eerste scholen waar studenten in het techniek-keuzedeel zijn ingestroomd. Het keuzedeel 

werd daar uitgerold in de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap, een onderwijsinnovatie-

programma van Noorderpoort in Groningen. Naast onderwijs in de school, worden plannen 

gemaakt om de studenten praktijkervaring op te laten doen in het nabijgelegen Datacenter 

Groningen. De DDA organiseerde ter voorbereiding op het Keuzedeel een Datacenter Mas-

terclass, om zo ook de benodigde kennis bij de docenten op peil te krijgen.33 

Een vergelijkbare opzet zou in het hbo ook mogelijk zijn in de vorm van een datacenter-

minor. Het voordeel van deze constructies (keuzedeel en minor) is dat zij onafhankelijk 

van een opleiding ontwikkeld kunnen worden. Dat maakt het eenvoudiger om ze te ont-

wikkelen, in of aan te passen, waardoor de aansluiting met de behoeften vanuit de 

toekomstige werkgevers goed geborgd kan worden. Ook kunnen er scholieren/studenten 

uit verschillende opleidingen deel nemen, waardoor er sneller voldoende schaal ontstaan 

om het keuzedeel of de minor aan te bieden. 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Opleidingseisen voor startende datacentertechnici (Bron: Dutch Data Center Association i.s.m. 

Pb7 Research (2021)) 

 

31 Zie: [kwalificatie-mijn.s-bb.nl] 

32 Zie: [kwalificatie-mijn.s-bb.nl] 

33 Zie: [dutchitchannel.nl] 
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https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/keuzedeel/datacenter-it-techniek/cmVzdWx0YWF0VHlwZT00O2Rvc3NpZXJJZD01NTA0O2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTA=
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/keuzedeel/datacenter-facility-engineering/cmVzdWx0YWF0VHlwZT00O2Rvc3NpZXJJZD01NTA4O2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTA=
https://dutchitchannel.nl/652966/dda-en-noorderpoort-introduceren-mbo-keuzedeel-datacenter-it-techniek.html
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Figuur 6. mbo techniekrichtingen voor datacentertechnici datacentertechnici (Bron: Dutch Data Center 

Association i.s.m. Pb7 Research (2021)) 

Voor project- en site-managers heeft een hbo-opleiding in veel gevallen de voorkeur. Dat-

zelfde geldt voor interne IT-medewerkers en de meeste back-office en front-office functies. 

Voor beveiligers en bijvoorbeeld catering volstaat vaak een lbo-achtergrond. Voor beveiligers 

is aanvullend een beveiligersdiploma (mbo 2), een BHV-diploma en in sommige gevallen een 

aanvullend certificaat als VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) nodig. 

Opvallend is dat een groot deel van de beveiliging door hbo en wo-studenten wordt uitge-

voerd naast hun reguliere studie. 
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4.3 Indirecte economische impact 

De bestedingen van datacenters bij toeleveranciers binnen de provincie leiden op hun beurt 

weer tot bestedingen van deze toeleveranciers, waarvan ook weer een deel binnen de pro-

vincie terecht komt. Naast deze uitgaven, kijken we bij de indirecte impact ook naar de 

werkgelegenheid die we toe kunnen schrijven aan de bestedingen van datacenters uit de 

provincie. 

 

Figuur 7. Economische impact, indirecte effecten 

4.3.1 Indirecte regionale bestedingen 

De toeleveranciers van datacenters bestaan uit een combinatie van onder meer bouw- en 

installatiebedrijven, leveranciers van elektrotechnische apparaten, beveiligingsbedrijven, 

nutsbedrijven en diverse zakelijke dienstverleners. Door de bestedingen van datacenters, 

zullen deze toeleveranciers investeren om de gevraagde producten en diensten te kunnen 

leveren, voor een significant deel in de provincie zelf. Denk daarbij aan het huren en inrichten 

van kantoren voor additionele medewerkers en hun werkplekken, de inkoop van grondstof-

fen, producten en materialen, of het huren van tijdelijke verblijven voor honderden 

bouwmedewerkers. 

Op dit moment blijven de indirecte uitgaven steken op enkele miljoenen. Er is weinig tot 

geen bouwactiviteit en ook de omvang van de sector is vooralsnog beperkt. In het lage 

scenario zullen deze bestedingen gaan groeien. De groei in de colocatiesector zal zich be-

perken tot zo’n € 10 miljoen. Als Meta gaat bouwen, dan komen daar aanzienlijk uitgaven 

bij. In totaal levert dit scenario ruim € 60 miljoen aan regionale inkomsten op. Aangezien de 

bouwfase tegen 2030 afgerond zou moeten zijn, hebben we het in dit geval volledig over 

blijvende (oftewel jaarlijkse operationele) uitgaven.  

In het midden-scenario blijven de hyperscale-gerelateerde uitgaven gelijk met het eerste 

scenario, maar zien we een sterke groei in de colocatie-gerelateerde uitgaven tot € 56 mil-

joen. In het hoge scenario nemen we een verdubbeling waar ten opzichte van beide groepen 

uitgaven. In totaal zouden toeleveranciers van datacenters dus jaarlijks ruim € 200 miljoen 

kunnen toevoegen aan de uitgaven in Flevoland van de sector tegen 2030. 
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Tabel 12. Indirecte provinciale uitgaven (€ Mln) Datacenters uit Flevoland (door toeleveranciers) 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 3 0 3 

2025 8 8 16 

2030 10 52 62 

Scenario 2: midden 

2021 3 0 3 

2025 43 8 51 

2030 56 52 108 

Scenario 3: hoog 

2021 3 0 3 

2025 60 8 68 

2030 101 106 207 

 

4.3.2 Indirecte regionale werkgelegenheid 

De indirecte regionale werkgelegenheid wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van 

bouwwerkzaamheden. Op het hoogtepunt van de bouw van het Meta datacenter kunnen er 

tot 1.500 FTE’s op de bouwplaats aan het werk zijn. In ons model zijn daar voor 2025 van 

uitgegaan. We schatten dat 60% van deze bouwers uit het buitenland komt. Van de Neder-

landers schatten we dat ongeveer 30% uit Flevoland zal komen. Volgens deze inschatting 

werken er naar schatting dus zo’n 270 Flevolandse bouwers op de bouwplaats in 2025. In 

2030 zijn de meeste bouwers weer verdwenen. De hoeveelheid indirecte banen die op vaste 

basis terecht komen bij toeleveranciers, ligt beduidend lager.  

In de colocatiesector hebben de bouwactiviteiten meer gelijkelijk over de jaren verspreid, 

waardoor grote schommelingen door bouwactiviteiten uitblijven. Tellen we alles bij elkaar 

op, zien we dat in 2030 de sector voor 143 (reguleren) tot 526 (stimuleren) indirecte Flevo-

landse banen zorgt. Met uitzondering van het lage scenario zien we dat de colocatie 

datacenters op de lange termijn voor de meeste indirecte werkgelegenheid kunnen zorgen. 
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Tabel 13. Indirecte provinciale werkgelegenheid (FTE) datacenters in Flevoland 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 15 0 15 

2025 31 270 301 

2030 45 98 143 

Scenario 2: midden 

2021 15 0 15 

2025 130 270 400 

2030 209 98 307 

Scenario 3: hoog 

2021 15 0 15 

2025 179 345 524 

2030 371 155 526 

 

Opleidingsbehoeften 

Het is niet eenvoudig om precieze uitspraken te doen over de opleidingsbehoeften van de 

verschillende toeleverende sectoren. Bouw- en installatiebedrijven hebben vakmensen en 

technici nodig, veelal vanuit diverse mbo-achtergronden. De toeleveranciers van facilitaire 

apparatuur en IT apparatuur hebben een mengeling van commerciële en technische vaar-

digheden nodig. Tot slot hebben ook nutsbedrijven vooral een technische opleidingsbehoefte. 

Investeringen in technisch en beroepsonderwijs in brede zin zullen daarom het meest waar-

devol zijn voor de keten. Een deel van deze bedrijven zal bovendien profiteren van 

datacentergerichte beroepsopleidingen.  
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4.4 Geïnduceerde economische impact 

Datacenters hebben niet alleen een direct effect en een indirect keteneffect. Om de econo-

mische impact volledig te beschouwen, moeten we ook kijken naar de consumentenuitgaven 

van medewerkers van datacenters en hun toeleveranciers in Flevoland en de werkgelegen-

heid die daardoor wordt gecreëerd.  

 

Figuur 8. Economische impact - geïnduceerde effecten 

4.4.1 Geïnduceerde regionale bestedingen 

Om de geïnduceerde bestedingen te berekenen, hebben we gekeken naar het besteedbaar 

inkomen van de verschillende hoeveelheden directe en indirecte medewerkers, zoals we voor 

de diverse scenario’s hebben vastgesteld in de voorgaande paragrafen. Aangezien ook tijde-

lijke en reizende medewerkers consumentenuitgaven in Flevoland zullen doen, geeft dat 

waarschijnlijk een schatting die net wat aan de lage kant is. Maar doordat huisvesting van 

tijdelijke buitenlandse medewerkers bij indirecte kosten is meegerekend, zal dat verschil niet 

groot zijn. 

Onder de geïnduceerde regionale bestedingen bevinden zich uitgaven aan onder meer huis-

vesting, nutsvoorzieningen, detailhandel (voedsel, kleding, meubels, enzovoorts) en horeca. 

Op dit moment gaat het om ongeveer € 2 miljoen. Met de mogelijke komst van Meta en de 

beperkte groei van colocatiedatacenters in het lage scenario, groeit dat door naar meer dan 

€ 30 miljoen in 2030. Als Flevoland besluit om het datacentercluster te faciliteren (scenario 

2), dan hebben we het al over meer dan € 50 miljoen. In het hoge scenario verdubbelt dat 

nog een keer.  
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Tabel 14. Geïnduceerde provinciale uitgaven (€ Mln) Datacenters in Flevoland 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 2 0 2 

2025 4 4 8 

2030 5 26 31 

Scenario 2: midden 

2021 2 0 2 

2025 21 4 25 

2030 28 26 54 

Scenario 3: hoog 

2021 2 0 2 

2025 30 4 34 

2030 50 53 103 

 

4.4.2 Geïnduceerde regionale werkgelegenheid 

De geïnduceerde bestedingen kunnen we relateren aan additionele werkgelegenheid. Op dit 

moment gaat het om een zeer beperkt aantal banen. De totale geïnduceerde werkgelegen-

heid is in ieder scenario ook in 2030 vrij beperkt. In het lage scenario groeit het door naar 

71 FTE’s. In het meest actieve scenario verwachten we ruim 260 geïnduceerde banen 

(FTE’s).     

Tabel 15. Geïnduceerde provinciale werkgelegenheid (FTE) Datacenters in Flevoland 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 8 0 8 

2025 15 32 48 

2030 22 49 71 

Scenario 2: midden 

2021 8 0 8 

2025 64 32 97 

2030 104 49 152 

Scenario 3: hoog 

2021 8 0 8 

2025 89 41 131 

2030 184 77 261 

Opleidingsbehoeften 

Er zijn geen bijzonderheden voor wat betreft de opleidingsbehoeften van geïnduceerde werk-

gelegenheid. De consumentenuitgaven wijken niet of nauwelijks af van die van de 

‘gemiddelde werknemer’.  
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4.5 Totale economische impact 

Door de directe, indirecte en geïnduceerde impact bij elkaar op te tellen, krijgen we de totale 

economische impact. De totale economische impact biedt inzicht in de banen die voor bewo-

ners van de provincie worden gecreëerd door datacenters (directe effecten) en hun 

toeleveranciers en de bestedingen die deze bedrijven en hun medewerkers in de provincie 

doen (indirect achterwaartse effecten). 

 

Figuur 9. Economische impact - totale economische impact 

4.5.1 Totale regionale bestedingen 

De totale regionale bestedingen van de datacentersector zijn op dit moment beperkt. De 

bestedingen zullen, ongeacht het scenario, de komende jaren sterk gaan groeien. In het lage 

scenario groeien de bestedingen door tot bijna € 300 miljoen per jaar in 2030. De hyperscale 

markt (lees: Meta) neemt in dit scenario het leeuwendeel voor zijn rekening.  

Mocht de provincie besluiten om een nieuw datacentercluster onder provinciale voorwaarden 

te faciliteren, dan groeit de impact tot een half miljard euro in 2030 op jaarbasis. Besluit de 

provincie de sector te stimuleren door sectoren te clusteren en gericht te acquireren, zou de 

economische impact nog eens kunnen verdubbelen tot bijna € 1 miljard per jaar. 
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Tabel 16.Totale provinciale economische impact (€ Mln) Datacenters in Flevoland 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 16 0 16 

2025 38 38 76 

2030 47 242 289 

Scenario 2: midden 

2021 16 0 16 

2025 199 38 236 

2030 258 242 500 

Scenario 3: hoog 

2021 16 0 16 

2025 279 38 317 

2030 467 490 958 

 

4.5.2 Totale regionale werkgelegenheid 

Bij de totale regionale werkgelegenheid kijken naar de aantallen banen (in FTE’s) die door 

bewoners van Flevoland worden vervuld bij Flevolandse datacenters, hun toeleveranciers en 

als gevolg van consumentenbestedingen van deze werknemers. De datacenters creëren be-

duidend meer banen, maar voor een deel zullen die banen ook worden ingevuld door 

inwoners van andere provincies en, met name tijdens de bouw, door arbeidskrachten uit 

andere landen.  

Op dit moment zorgen datacenters voor ongeveer 70 banen (FTE’s) in Flevoland. In het lage 

scenario zal dat in 2030 zijn gegroeid tot meer dan 650, met name door de mogelijke komst 

van Meta. Kiest de provincie ervoor om een nieuw datacentercluster te faciliteren, dan zou 

de werkgelegenheid tot 1.421 FTE kunnen doorgroeien. Het grootste deel van de werkgele-

genheid komt dan juist bij colocatie datacenters vandaan. In het derde scenario zou de 

werkgelegenheid rond zowel hyperscale datacenters als colocatie datacenters verder kunnen 

doorgroeien, wat ruim 2.400 banen kan opleveren in 2030.  
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Tabel 17. Totale provinciale werkgelegenheid (FTE) Datacenters in Flevoland 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 70 0 70 

2025 143 302 445 

2030 207 454 661 

Scenario 2: midden 

2021 70 0 70 

2025 601 302 903 

2030 967 454 1.421 

Scenario 3: hoog 

2021 70 0 70 

2025 832 386 1218 

2030 1.720 720 2.440 

4.6 Conclusies 

De huidige economische impact van de datacentersector in Flevoland is beperkt. Er zijn nog 

geen 100 banen die we direct of indirect achterwaarts kunnen relateren aan datacenters in 

Flevoland en ook de bestedingen zijn met € 16 miljoen beperkt. 

Doordat de nul-situatie een beperkte schaal heeft, groeit de impact de komende jaren sterk, 

ongeacht het gekozen scenario. Zelfs wanneer het Meta datacenter er niet komt, kunnen we 

een verdrievoudiging verwachten van de bestedingen en werkgelegenheid. Indien het Meta 

datacenter er wel komt en gereed is voor 2030, zoals we in het lage scenario beschrijven, 

dan neemt de impact in 2030 toe tot bestedingen van € 289 miljoen per jaar en 661 banen 

(FTE’s). Meta en diens toeleveranciers zouden daarbij voor twee derde van de banen en 

meer dan 80% van de investeringen verantwoordelijk zijn. 

In het midden-scenario biedt de provincie onder provinciale voorwaarden ruimte aan een 

nieuw internationaal datacentercluster, maar niet aan additionele hyperscale projecten. De 

€ 258 miljoen aan investeringen per jaar van de colocatiedatacenters en hun toeleveranciers 

in 2030 overtreffen dan de investeringen van Meta. De colocatie gerelateerde werkgelegen-

heid groeit dan door tot 967 in 2030. In totaal biedt de datacentersector dan werk aan 1.421 

inwoners van Flevoland (in FTE’s). 

Besluit de provincie tot het derde scenario, waarin volop ruimte om te groeien wordt geboden 

aan internationale datacenters en actief verbindingen met andere sectoren wordt gezocht, 

neemt de totale economische impact beduidend verder toe. De totale investeringen op jaar-

basis bereiken dat een niveau van € 958 miljoen in 2030 en de sector kent dan 

werkgelegenheid voor een gemodelleerd aantal van 2.440 FTE’s.  

De uitwerking van de drie scenario’s is gebaseerd op diverse aannames. Deze zijn zorgvuldig 

samengesteld, op basis van input en feedback van betrokken partijen en experts. Een van 

de grootste onzekerheden in het scenario is de komst van Meta en, in scenario 3, van zelfs 

een tweede hyperscale datacenter. Het is mede daardoor zinvol om de colocatie scenario’s 

en de hyperscale scenario’s apart van elkaar te beschouwen. Tenslotte staat de Provincie 

ook voor twee aparte beslissingen: willen we hyperscale datacenters als provincie faciliteren; 

en (hoe) willen we internationale colocatie faciliteren? 
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5 Clustereffecten van datacenters 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de rechterkant van ons onderzoekmodel, oftewel de bredere 

regionale economische effecten die wij in relatie tot datacenters verwachten. We richten ons 

hierbij enerzijds op de effecten die de komst van datacenters kunnen hebben op lokale en 

regionale bedrijvigheid. Anderzijds hebben we aandacht voor de aantrekkende werking op 

nieuwkomers uit binnen- en buitenland. Let op: het gaat hier dus om de economische kansen 

buiten de datasector zelf liggen, de kansen binnen de sector hebben we in voorgaand hoofd-

stuk cijfermatig in beeld gebracht. 

 

Figuur 4. Bredere economische effecten 

5.2 Indirecte (cluster)effecten van datacenters 

We verkennen in dit hoofdstuk de mogelijke bijdrage van datacenters aan de ontwikkeling 

of versterking van innovatieve (digitale) clusters waar technologiebedrijven, eventueel sa-

men met sectoren (zoals logistiek, landbouw, etc.), werken aan nieuwe technologische 

oplossingen of maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan de energietransitie of ontwik-

keling van meer generieke technologie en toepassingen zoals Robotica of Kunstmatige 

Intelligentie.  

Voordat we ingaan op de mogelijkheden om clustering te realiseren, kijken we naar de mo-

gelijke ‘voorwaartse’ effecten (in tegenstelling tot de ‘achterwaartse effecten’ uit hoofdstuk 

4) die datacenters met zich meebrengen. Dit zijn immers de bouwstenen die bepalen welke 

rol datacenters in clustering kunnen spelen, iets dat met name bij de besluitvorming rondom 

een eventueel vierde hyperconnectiviteitscluster een relevant vraagstuk zal zijn. Datacenters 

kunnen op de volgende wijzen een positief voorwaarts effect sorteren: 
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• Versterking van de digitale infrastructuur. De aanwezigheid van professionele 

datacenters maakt het mogelijk om digitalisering betrouwbaar en effectief uit te voe-

ren. Datacenters zorgen voor een veilige omgeving, met minimale uitval (robuust) 

en zeer goede verbindingen, zonder dat een bedrijf daar grote investeringen voor 

hoeft te doen. Zo wordt de productiviteit verhoogd, ook van thuiswerkers, kunnen 

bedrijven nieuwe digitale verdienmodellen ontwikkelen en online nieuwe geografi-

sche markten betreden. Dat is aantrekkelijk voor zowel IT-bedrijven als het reguliere 

bedrijfsleven.  

• Aantrekken van kantoren/faciliteiten van klantorganisaties – Datacenters 

zouden kantoren en faciliteiten van datacenterklanten kunnen aantrekken. In het 

geval van een internationaal datacentercluster zijn tenslotte grote internationale be-

drijven betrokken. Bij een hyperscale datacenter liggen dergelijke verwachtingen 

niet voor de hand, aangezien het beheer van de faciliteiten en de computerappara-

tuur volledig door de eigenaar, het techbedrijf, wordt verzorgd.  

• Versterking van de ‘analoge’ infrastructuur. De infrastructuur die nodig is om 

een groep datacenters of een hyperscale datacenter te faciliteren, kan ook aantrek-

kelijk zijn voor andere organisaties. Denk daarbij bij datacenters aan de toegang tot 

veel elektriciteit en mogelijk industrieel water, een waterstofleiding en de aanwezig-

heid van herbruikbare restwarmte. Deze voorzieningen komen ook voor andere 

organisaties beschikbaar, inclusief aanbieders van hernieuwbare energie (wind, zon) 

en warmtenetten.  

• Kennisdeling en maatschappelijke investeringen – Datacenters tonen zich vaak 

bereid om kennis te delen en in te zetten voor de maatschappij. Ze blijven daarvoor 

vaak dicht bij huis en zetten vaak, maar zeker niet exclusief, in op projecten rond 

digitale vaardigheden en duurzaamheid en zijn meestal op de directe omgeving ge-

richt. Ook werken steeds meer datacenters actief samen met regionale 

onderwijsinstellingen om gericht datacenteronderwijs te realiseren.    

In de volgende paragraaf gaan we verder in op hoe deze mogelijke voorwaartse effecten 

zich in de praktijk manifesteren en wat we in Flevoland daar van kunnen verwachten.  

5.3 De aantrekkende en stimulerende werking van datacenters 

Er zijn in de loop der jaren al vaker pogingen gewaagd om indirect voorwaartse effecten van 

datacenters te kwantificeren, maar dit blijkt een lastige opgave. Dat heeft zeker niet alleen 

met deze sector te maken. Om bijvoorbeeld de voorwaartse indirecte werkgelegenheid te 

kwantificeren, worden bedrijven in kaart gebracht die in de omgeving zijn gevestigd en ge-

relateerde bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Maar het is ondoenlijk om van ieder bedrijf vast te 

stellen of de vestiging primair of desnoods secundair het gevolg is van de aanwezigheid van 

in dit geval een datacenter of datacentercluster. De schattingen lopen daardoor al snel wild 

uit elkaar. In deze paragraaf proberen we een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de 

voorwaartse effecten, maar zijn we bewust terughoudend in de kwantificering. 

 
Box 5: De voorwaartse effecten van infrastructurele hubs 

Vergelijkbaar met wat wij in deze impactstudie voor datacenters inschatten, hebben ver-

schillende onderzoeken getracht om de voorwaartse effecten van infrastructurele hubs in 

kaart te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan luchthaven Schiphol en de Rotterdamse 

Haven. In het geval van Schiphol wordt de voorwaartse toegevoegde waarde geschat op 

een bandbreedte tussen EUR 2 miljard tot EUR 15 miljard en de werkgelegenheid van 
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30.000 tot 120.000 banen.34 De Erasmus Universiteit hanteert het ‘Rotterdam Effect’35 van 

de Rotterdamse Haven om de “ongewoon omvangrijke handelsstromen die via Nederland 

lopen” te duiden. De toegevoegde waarde van dit Rotterdam Effect wordt op EUR 14,8 

miljard en 130 duizend werkzame personen geschat; een additionele impact die voor bijna 

een verdubbeling van de totale economische impact zorgde in vergelijking tot eerdere 

studies.36 De gehanteerde bandbreedtes en methoden (zie de publicaties) bij deze twee 

voorbeelden tonen aan dat het inschatten van de voorwaartse effecten met een hoge mate 

van onzekerheid is omkleed en daarbij ook tot flinke discussies kunnen leiden. Dit is de 

reden dat dit type impact vaak meer anekdotisch en aan de hand van voorbeelden wordt 

uitgelegd. 

 

Versterking van de digitale infrastructuur 

Wat het eerste punt uit paragraaf 5.2 betreft, versterking van de digitale infrastructuur, 

kunnen we vaststellen dat datacenters een essentieel onderdeel zijn van de algehele digitale 

infrastructuur, samen met vaste en mobiele netwerken, zeekabels, hosting en cloud-oplos-

singen, et cetera. Zonder deze digitale infrastructuur zou het internet, de cloud, sociale 

media, thuiswerken en digitale communicatie niet mogelijk zijn.  

We kunnen ook vaststellen dat de benodigde hoeveelheid datacenters moet meegroeien met 

de behoefte aan digitale infrastructuur, maar het is moeilijk aantoonbaar dat de bouw van 

een extra datacenter an sich tot groei leidt van nieuwe digitale bedrijvigheid, hogere pro-

ductiviteit, innovatiekracht en/of banen. Vooral niet omdat de datacenterdichtheid in 

Nederland al erg hoog is: vrijwel iedere organisatie, ook in Flevoland heeft er minstens één 

binnen bereik (aanrijtijd van maximaal 30 minuten). Dus hoewel alleen al in Nederland mil-

joenen werkers afhankelijk zijn van deze infrastructuur en het grootste deel van de IT-sector 

externe datacenters gebruikt om hun diensten te kunnen leveren, is het lastig te kwantifice-

ren wat een sterke concentratie van datacenters ‘indirect voorwaarts’ voor het bestaande 

bedrijfsleven in Flevoland oplevert in aanvulling op de infrastructuur die al wordt geleverd 

door de al aanwezige regionale datacenters. Ook de sterke connectiviteit die een dergelijke 

datacenterconcentratie met zich mee zou nemen, voegt voor het gros van de bestaande 

bedrijven weinig toe, aangezien ook de bestaande connectiviteit in Flevoland meer dan vol-

doende mogelijkheden biedt. Zowel de dekking van zakelijke glasvezelnetwerken 

(backbones, zie Figuur 5) als de consumenten-aansluitnetwerken (vaak ook ingezet door 

mkb) is al erg goed. Op dat laatste punt is Flevoland met ruim 99% dekking van 100 Mbit/s 

en ruim 80% zelfs meer dan 1.000 Mbit/s landelijk koploper.37 

 

34 SEO Economisch Onderzoek (2017) Economische effecten Schiphol. Over indirecte effecten en de 

gevolgen van capaciteitsschaarste - [seo.nl] 

35 Een begrip en uitkomst waar overigens wel discussie over is, aangezien er kans is op dubbeltellingen 

en ‘opblazen van impact’. Zie bijvoorbeeld dit opiniestuk: [mejudice.nl]. 

36 Kuipers, B., m.m.v. L. van der Lugt, W. Jacobs, M. Streng, M. Jansen en J. van Haren  (2018) Het 

Rotterdam Effect – De impact van mainport Rotterdam op de Nederlandse Economie - [eur.nl] 

37 Zie interactieve kaart van EZK op: [overalsnelinternet.nl] 

https://www.seo.nl/publicaties/economische-effecten-schiphol/
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/havenbedrijf-rotterdam-blaast-belang-voor-nederlandse-economie-op
https://www.eur.nl/upt/media/2018-12-rapportrotterdameffectpdf
https://www.overalsnelinternet.nl/onderwerpen/kaart-vaste-internetverbindingen
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Figuur 5. Ligging zakelijke glasvezelnetwerken in en rond Flevoland (bron: Dialogic) 

Aantrekken van kantoren/faciliteiten van klantorganisaties 

Aangezien een nieuw datacentercluster zich op de internationale markt richt, ligt het voor de 

hand dat het effect van het tweede punt, het aantrekken van kantoren en faciliteiten van 

datacenterklanten, groter is. Maar omdat deze klanten hun serveromgevingen vrijwel geheel 

op afstand beheren, is het belangrijk dit effect niet te overschatten. Zo kunnen we de komst 

van hoofdkantoren van digitale bedrijven zoals Uber, Netflix, Oracle of Miele naar Amsterdam 

niet direct verbinden met de sterke aanwezigheid van datacenters. Miele, die recentelijk haar 

digitale hub in Amsterdam vestigde38, roemt vooral de aantrekkingskracht van Amsterdam 

op ‘high potential’ dataspecialisten uit de hele wereld, samenwerkingsmodelijkheden met 

universiteiten en de aanwezigheid van een belangrijke internationale luchthaven. Ook voor 

Uber komt toegang tot een internationale datacenterhub niet bovendrijven in het lijstje met 

redenen om voor Amsterdam te kiezen39. Netflix zegt voor Amsterdam gekozen te hebben 

vanwege ‘de snelle internetverbinding, sterke e-commerce-positie en het aanbod van meer-

talig talent op de arbeidsmarkt’40. Hoewel datacenters in dit voorbeeld wel degelijk een rol 

spelen, zijn de banen van het hoofdkantoor in Amsterdam daar niet aan te verbinden. De 

hoofdactiviteiten bestaan namelijk uit marketing, customer support, PR en financiën. Oracle, 

tenslotte, opende in 2016 in Amsterdam een internationaal verkoopkantoor voor 

 

38 Miele-baas: we breiden digitale hub in ‘hotspot’ Amsterdam uit, Gerben van der Marel, FD, 3-12-2021 

- [fd.nl] 

39 6 redenen waarom Uber (30.000 m2) voor Tripolis Park in Amsterdam kiest, Facto, 13-5-2021 - 

[facto.nl] 

40 Zo ziet het nieuwe Nederlandse kantoor van Netflix eruit, MT/Sprout, 30-5-2017 - [mtsprout.nl] 

https://fd.nl/bedrijfsleven/1421845/miele-baas-we-breiden-digitale-hub-in-hotspot-amsterdam-uit
https://www.facto.nl/10648/6-redenen-nieuw-kantoor-uber
https://mtsprout.nl/startups-scaleups/zo-ziet-het-nieuwe-nederlandse-kantoor-van-netflix-eruit
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clouddiensten. Hoewel Oracle in 2018 aankondigde41 in Nederland een (gehuurd) datacenter 

te openen voor deze clouddiensten (samen met 11 datacenters in andere landen), kunnen 

we het verkoopkantoor en dat datacenter als losstaande beslissingen beschouwen. De komst 

van het datacenter zelf had juist wel alles te maken met de aanwezigheid van superieure 

internationale connectiviteit.  

Ook zien we niet dat met een datacentercontract een grote IT-afdeling meekomt en zich in 

de nabijheid vestigt. Wel is het zo dat veel IT-dienstverleners het beheer van deze omgevin-

gen op zich nemen. Daardoor zien we toch een ‘technische schil’ om datacenters ontstaan 

om technisch beheer uit te voeren dat niet op afstand kan worden gedaan, zoals het vervan-

gen van een component, of het inrichten van een serverrack. We schatten42 dat deze schil 

tot maximaal 25% toevoegt aan voorwaartse werkgelegenheid ten opzichte van de directe 

werkgelegenheid. Dat gezegd hebbende, zou het voor Flevoland aantrekkelijk kunnen zijn 

om IT-dienstverleners over te halen om zich in Flevoland in de nabijheid van datacenters te 

vestigen. 

Versterking van de ‘analoge’ infrastructuur 

Datacenters hebben niet alleen invloed op de digitale infrastructuur, maar ook op de ‘analo-

ge' infrastructuur. Als de provincie een colocatiecluster besluit te faciliteren, leidt dat dat 

veranderingen in de infrastructuur. In Zeewolde biedt de komst van Meta de gemeente de 

mogelijkheid om nog een bedrijventerrein te ontwikkelen. Zo wil Meta zelf een hoogspan-

ningsonderstation bouwen volgens specificaties van Tennet, waardoor er ook veel capaciteit 

beschikbaar komt voor andere bedrijven en voor teruglevering door windmolens en zonne-

parken. Mocht er een bedrijventerrein voor colocatie datacenters ontwikkeld worden, dan zal 

er eveneens in een onderstation moeten worden geïnvesteerd. Daarmee wordt, net als bij 

Meta, de locatie interessant voor andere elektriciteitsintensieve bedrijven en ontstaat infra-

structuur voor zonneparken en windmolens om meer energie terug te kunnen leveren. 

Ook zien we dat steeds meer datacenters voornemens zijn om hun dieselaggregaten te ver-

vangen voor oplossingen op basis van groene waterstof. Dat zou kunnen leiden tot 

waterstofleidingen op het datacenterpark, waar ook andere bedrijven van kunnen profiteren. 

Een nog concreter voorbeeld zien we in Eemshaven, waar Google € 45 miljoen heeft geïn-

vesteerd in een waterzuiveringsinstallatie om industrieel water te produceren ter vervanging 

van drinkwater voor de koeling. Google is betrokken als launching customer, maar de facili-

teiten zijn voor iedere industriële gebruiker van industrieel water beschikbaar. Een ander 

concreet voorbeeld is het gebruik van datacenter restwarmte. Dat kan niet alleen gebruikt 

worden om woningen te verwarmen, maar wordt juist nu al vaak gebruikt om bedrijfsgebou-

wen en -terreinen van warmte te voorzien. Tenslotte is het ook interessant om te beseffen 

dat datacenters over een grote batterijcapaciteit beschikken, die potentieel kan worden in-

gezet om het elektriciteitsgrid te stabiliseren door bijvoorbeeld extra stroom op te slaan bij 

harde wind of felle zon.  

  

 

41 Oracle Cloud’s Global Expansion Includes Amsterdam, Invest in Holland, 12-2-2018 - [investinhol-

land.com]  

42 De schatting is gebaseerd op de verschillen in werkgelegenheid tussen hyperscale datacenters, die 

alle technische handelingen zelf uitvoeren, en colocatie datacenters, waar ook klanten in het datacen-

ter technische handelingen uitvoeren. 

https://investinholland.com/news/oracle-cloud-global-expansion-includes-amsterdam/
https://investinholland.com/news/oracle-cloud-global-expansion-includes-amsterdam/
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Box 6: Economische effecten van restwarmte 

Het hergebruiken van datacenter-restwarmte heeft zowel achterwaartse economische ef-

fecten als voorwaartse. Achterwaarts leidt het tot investeringen en werkgelegenheid om 

de restwarmte ‘uitkoppelbaar’ te maken. Dit betreft het aanleggen van het warmtedistri-

butienet tot aan de grens van het perceel, de aanschaf van warmtewisselaren om de 

restwarmte op te waarderen, en regelingen en pompen. Dat gaat om een investering van 

€ 100.000 tot € 150.000 aan de zijde van het datacenter43. Dit hebben we verwerkt in de 

regionale uitgaven aan bouw en werkgelegenheid.  

De voorwaartse effecten worden gerealiseerd door het aanbieden van een duurzame 

warmtebron, waarmee warmtenetten kunnen worden gevoed. Hoewel de restwarmte aan-

zienlijk moet worden opgewaardeerd met behulp van warmtepompen, hoeft er beduidend 

minder energie aan worden toegevoegd dan aan andere waterbronnen. Dat kan een dui-

delijke kostenbesparing opleveren en natuurlijk ook een CO2 besparing. Wat helpt, is dat 

nieuwe datacenters restwarmte van een steeds hogere kwaliteit (temperatuur) leveren, 

door het gebruik van steeds efficiëntere koelwijzen. Waar de restwarmte van veel data-

centers nu nog een temperatuur heeft van rond de 25˚C, loopt dat bij vloeistofgekoelde 

datacenters op tot ruim boven de 40 ˚C. 

Om datacenter restwarmte rendabel te maken is het belangrijk dat de afstand van de bron 

tot de gebruiker zo klein mogelijk is. In de praktijk blijkt dat nogal eens een beperkende 

voorwaarde. Het verwarmen van bedrijventerreinen ligt daarom vaak voor de hand. De 

restwarmte kan optimaal voor woningen worden gebruikt, indien datacenters zich in de 

nabijheid van woonwijken vestigen waar warmtenetten een rol (gaan) spelen.  

Bovenstaande mogelijkheden zijn zeker niet theoretisch. In Stockholm wordt al jaren ge-

bruik gemaakt van datacenterrestwarmte en worden 20.000 huishoudens aldus verwarmd. 

In Groningen is een traject gestart (Warmtecentrale Warmtestad) om met de restwarmte 

van twee datacenters, aangevuld met een zonnepark, 10.000 huishoudens te verwar-

men44.  

De genoemde voorwaartse effecten zijn niet goed te vertalen in werkgelegenheid en regi-

onale bestedingen, aangezien het aannemelijk is dat de meeste, zo niet alle warmtenetten, 

ook zonder de aanwezigheid van datacenters zouden worden gerealiseerd.    

 

We merken overigens wel op dat deze voorbeelden waarschijnlijk voor veel andere sectoren 

ook zullen bestaan en dat met name sectoren met veel (ruimtelijke) impact meer open zullen 

staan voor samenwerking en maatschappelijke (her)investeringen. De bereidheid van data-

centers om hier in te investeren, lijkt echter bovengemiddeld groot. 

Kennisdeling en maatschappelijke investeringen 

Het vierde mogelijke voorwaartse effect vinden we op het gebied van kennisdeling en maat-

schappelijke investeringen. Op dit moment zien we dat hyperscale datacenters zonder 

uitzondering een fonds hebben om te investeren in de gemeenschap waar ze hun datacenter 

hebben gebouwd. Dat geldt ook voor Meta. In de afgelopen zeven jaar investeerde Meta € 5 

miljoen in gemeenschapsprojecten verspreid over Zweden, Denemarken en Ierland. Daarbij 

ligt de nadruk vaak op digitale vaardigheden voor diverse doelgroepen. Ook werken deze 

datacenters, overigens net als heel veel colocatie datacenters, samen met 

 

43 Zie bijvoorbeeld Berenschot (2020) Kansen voor restwarmte uit datacenters in de energietransitie in 

Hollands Kroon 

44  https://campus.groningen.nl/about-campus-groningen/campus-bereikbaar/opvallende-bouwpro-

jecten/warmtecentrale-warmtestad 
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onderwijsinstellingen, met name ROC’s, om datacenteropleidingen op te zetten. Zo is uit de 

interviews gebleken dat een aantal datacenters contact heeft met lokale onderwijsinstellin-

gen. Voorbeelden hiervan zijn het faciliteren van de Datacenter Academy bij het Horizon 

College door Microsoft45 en eenzelfde samenwerking is er tussen Datacenter Groningen en 

ROC Noorderpoort46. 

Datacenters staan daarnaast vaak open om kennis te delen met hun klanten. Dat heeft uit-

eindelijk vooral te maken met kennis over het optimaal gebruik maken van een 

datacenterruimte, met best practices voor beheer en duurzaamheid. De meeste grote data-

centers hebben geen kennis van innovatieve digitale oplossingen, maar kunnen wel 

ondersteunen en kunnen klanten bij elkaar brengen die van elkaars digitale oplossingen 

kunnen profiteren.  

Analyse 

In de gesprekken van de onderzoekers met de diverse datacenters is allereerst het beeld 

geschetst (en onze eerdere indruk bevestigd) dat de komst van een individueel datacenter 

niet vanzelf tot extra bedrijvigheid leidt; afgezien van de directe en indirecte gerelateerde 

uitgaven en werkgelegenheid zoals die in vorige hoofdstuk zijn beschreven. Zo zijn de hy-

perscale campussen in Middenmeer en Eemshaven inmiddels geruime tijd in gebruik. Door 

de komst is bijvoorbeeld de connectiviteit van en naar deze locaties verbeterd en is industri-

eel water beschikbaar gekomen in Eemshaven, maar beide partijen bevestigen dat dat niet 

vanzelf nieuwe typen bedrijvigheid naar deze locaties trekt. Ook bestaande lokale bedrijven 

hebben de komst niet massaal aangegrepen om de oprit naar de digitale snelweg te nemen. 

Kort samengevat is het beeld dat wij uit deze voorbeelden en onze gesprekken afleiden dat 

het voornaamste clustereffect van (met name colocatie) datacenters is dat zij andere data-

centers kunnen aantrekken. Dit effect hebben wij echter al uitgebreid aan bod laten komen 

in het voorgaande hoofdstuk, aangezien dit effecten zijn die binnen de datacentersector op-

treden. De gesprekpartners gaven daarnaast de kanttekening dat wanneer er nieuwe 

bedrijvigheid ontstaat na de vestiging van datacenters, er altijd regionaal beleid aan ten 

grondslag lag. Oftewel: een datacenter trekt zelf niet vanzelf andere bedrijvigheid aan. 

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we naar concrete mogelijkheden op zoek. Dat doen 

we door te kijken naar mogelijke dwarsverbindingen tussen datacenters en de regionale 

economie van Flevoland. We starten met een algemene introductie op clusteringsbeleid, 

schetsen de huidige economische structuur en kijken zodoende naar de mogelijke bijdrage 

van datacenters aan maatschappelijke doelen, zoals de digitalisering van het mkb, onderwijs 

en innovatie. 

5.4 Clusters en hun beleidsinterventies 

Voor dat wij uitspraken kunnen doen over (1) de clustereffecten van bestaande en toekom-

stige datacenters of dat er (2) beleid mogelijk is om deze effecten te stimuleren, willen wij 

eerst beter grip krijgen op het begrip clusters, de succesfactoren van clusters en de moge-

lijke beleidsinterventies die hiermee gemoeid gaan. 

5.4.1 Clusters en hun relatie tot andere typen ecosystemen 

Het denken over (regionale) economische ontwikkeling, onderzoek en innovatie en ruimer 

maatschappelijke transformaties – en beleid – heeft het afgelopen decennium veel 

 

45 Microsoft faciliteert Datacenter Academy bij Horizon College - [horizoncollege.nl].  

46 MBO keuzedeel “Datacenter IT Techniek” van start - [kasteelgro.nl]  

https://www.horizoncollege.nl/actueel/nieuws/microsoft-faciliteert-datacenter/#:~:text=Microsoft%20heeft%20in%20het%20Horizon,geschoolde%20ICT'ers%20enorm%20groot
https://kasteelgro.nl/nieuwsbericht/mbo-keuzedeel-datacenter-it-techniek-van-start/
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verandering ondergaan, mede onder invloed van Nederlandse economen, geografen en in-

novatiewetenschappers.47 Het begrip clusters blijkt onderdeel te zijn van een veel breder 

palet aan relevante concepten. In een eerdere verkenning naar Onderzoeks- en Innovatie-

ecosystemen heeft Dialogic de samenhang tussen deze concepten in beeld gebracht. Ze va-

riëren in hun perspectief op wat er in die ecosystemen gebeurt, hoe de afbakening eruitziet, 

waar hun prestaties van afhangen, en welke rol beleid kan spelen. Figuur 6 geeft een indruk 

van verschillende samenhangende concepten, waarbij het concept onderzoeks- en innovatie-

ecosystemen de gemene deler vormt. 

 

Figuur 6. O&I-ecosystemen als concept op het snijvlak van literatuurstromingen 

In het kort onderscheiden we de volgende concepten wanneer wij spreken over de verschil-

lende manieren waarop partijen of regio’s samenwerken op het vlak van onderzoeken en 

innoveren: 

• Clusters - de zogenoemde industrial districts waarin samenhangende economische 

activiteiten plaatsvinden die van elkaars aanwezigheid profiteren. Bij het analyseren 

en stimuleren van clusters gaat veel aandacht uit naar het versterken van agglome-

ratievoordelen en het bevorderen van wisselwerkingen tussen kennis-ontwikkelende 

en -toepassende organisaties in dezelfde of aangrenzende waardeketens. Een Flevo-

lands voorbeeld van een cluster is het Innovatiecluster Noordoostpolder48 waarin 

hoogtechnologische bedrijven in de maakindustrie zich hebben verenigd om kennis-

ontwikkeling te stimuleren 

 

47 Er komen beleidsmatig verschillende typen beleid samen, te weten onderzoekbeleid (inclusief valori-

satie), innovatiebeleid, ondernemerschapsbeleid, industriebeleid en regionaal-economisch 

ontwikkelingsbeleid. Die tradities lopen steeds sterker door elkaar heen en komen steeds meer samen 

in het denken over hoe de gewenste maatschappelijke transformaties als duurzame energievoorzie-

ning, circulaire economie of duurzame landbouw kunnen worden bewerkstelligd.  

48 Innovatiecluster Noordoostpolder: https://icnop.nl/ 

Technologische / Missiegedreven
innovatiesystemen

Innovatiesystemen
(NIS/RIS/SIS)

Clusters

O&I-
Ecosystemen

Entrepr.
ecosystems

Kennis-
ecosystemen



 

Dialogic innovatie ● interactie & Pb7 Research 58 

• Innovatiesystemen - de structuren (van actoren, infrastructuren en instituties) 

waarin kennisontwikkeling, – uitwisseling en -toepassing plaatsvindt.49 Hierbij kan 

het gaan om o.a. nationale innovatiesystemen (NIS), regionale innovatiesystemen 

(RIS) en sectorale innovatiesystemen (SIS).  

• Technologische innovatiesystemen (TIS) - hierbij speelt de specificiteit van on-

derzoeks- en innovatie-inspanningen een centrale rol.50  

• Missiegedreven innovatiesystemen’ (MIS)51 - Het vertrekpunt hierbij is niet een 

bepaalde technologie (zoals bij een TIS), maar een maatschappelijk vraagstuk. Bij 

zgn. wicked challenges, zoals de energietransitie, is inherent onduidelijk uit welke 

hoek de meest geschikte oplossing of combinatie van oplossingen komt. Zulke uit-

dagingen vragen bij uitstek om multidisciplinaire oplossingen die sectoren en regio-

grenzen overstijgen, en op veel fronten afstemming vergen tussen bedrijven, onder-

zoek, beleid en maatschappelijke stakeholders. Dit type innovatiesystemen speelt 

een centrale rol binnen Europese en het in 2019 ingezette Nederlandse missiegedre-

ven innovatiebeleid. De missies zijn opgesteld voor vier thema's, namelijk 

energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; 

en veiligheid. Deze missies zijn samen met de sleuteltechnologieën richtinggevend 

Kennis- en Innovatieagenda’s van de Topsectoren. Ook is in 2021 budget beschik-

baar voor onderzoek naar missiegedreven innovatiesystemen in een regionale 

context.52 

• Kennis-ecosystemen.53 Deze ecosystemen worden gevormd door actoren die zich 

toeleggen op onderzoek in een bepaald wetenschappelijk domein of rondom een 

specifiek thema.  

• Entrepreneurial ecosystems (EE); eveneens een stroom waarin (territoriale) eco-

systemen centraal staan, maar waarbij de aandacht primair uitgaat naar de onderlijk 

afhankelijke actoren en factoren die samen productief ondernemerschap mogelijk 

maken - ongeacht het type onderneming waarin dat plaatsvindt.54  

De reden dat wij aandacht besteden aan deze verschillende invalshoeken binnen deze data-

centerverkenning, is dat zowel de mogelijkheden tot clustering als de bijbehorende 

beleidsinterventies sterk afhangen van de doelstellingen die de provincie ermee willen be-

reiken. Als het versterken van de regionale economische output de primaire doelstelling is, 

dan is de clusterbenadering waarschijnlijk een logisch vertrekpunt.  

Denkt men meer vanuit de uitdagingen van de toekomst, zoals bij duurzaamheidsvraagstuk-

ken en meer fundamentele kennisontwikkeling rondom bijvoorbeeld AI, dan ligt het meer 

voor de hand om met de instrumenten uit het modernere missiegedreven innovatiebeleid te 

 

49 Zie o.a.: Nelson, R. R. (Ed.). (1993). National innovation systems: a comparative analysis. Oxford 

University Press on Demand; Malerba, F. (2002). Sectoral systems of innovation and production. Re-

search policy, 31(2), 247-264. - [citeseerx.ist.psu.edu] 

50 Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional 

dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research policy, 37(3), 407-429. 

- [diva-portal.org] 

51 Hekkert, M., Janssen, M., Wesseling, J., & Negro, S. (2020). “Mission-oriented innovation systems”. 

Environmental Innovation and Societal Transitions, 34, 76-79. - [sciencedirect.com] 
52 NWO - Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschap-

pelijk verdienvermogen - [nwo.nl]  

53 Järvi, K., Almpanopoulou, A., & Ritala, P. (2018). Organization of knowledge ecosystems: Prefigura-

tive and partial forms. Research Policy, 47(8), 1523-1537. - [sciencedirect.com] 

54 Stam, E., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial ecosystems and regional policy. Sage handbook for 

entrepreneurship and small business. London: SAGE. - [research.ed.ac.uk] 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.323.6486&rep=rep1&type=pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:267496/FULLTEXT01.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422420300010
https://www.nwo.nl/calls/missiegedreven-innovatiesystemen-een-regionale-context-een-kennisbasis-voor-maatschappelijk
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331830132X
https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/entrepreneurial-ecosystems
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werken. Deze insteek past goed bij de opgaven-gedreven beleidsvorming die de provincie 

Flevoland al enige tijd nastreeft.55 In plaats van specifiek sectorbeleid op datacenters, zou-

den datacenters dan één van de bijdragers kunnen worden voor bredere opgaven rondom 

digitalisering en de digitale economie. In paragraaf 5.5 gaan wij nader in op (de omvang 

van) deze mogelijke bijdrage, waarbij het onze verwachting is dat de bestaande regionale 

datacentra al een hele goede bijdrage kunnen leveren. De voornaamste uitdagingen liggen 

juist binnen sectoren zelf en bij meer generieke knelpunten, zoals toegang tot voldoende en 

juist geschoold (ICT-)personeel en de veranderbereidheid bij ondernemers. 

5.4.2 De succesfactoren achter clusters en clusterbeleid 

Clusters worden, zoals hiervoor al kort aangegeven, gevormd door groepen van bedrijven, 

aanpalende commerciële partijen en instituten die enige mate van geografische nabijheid 

hebben. Daarbij dienen ze voldoende schaal te hebben om bepaalde kennis, diensten, mid-

delen, toeleveranciers en vaardigheden te ontwikkelen. Waar bij het ‘oude’ industriebeleid 

de focus ligt op de partijen, samenwerkingen en krachten binnen een sector, zit de kracht 

van een cluster met name in de relaties en onderlinge afhankelijkheden tussen sectoren. Het 

versterken van clusters draait juist om het versterken de samenwerking en kennisuitwisse-

ling van regionale spelers, ongeacht van hun sector. Het Innovatiecluster Noordoostpolder 

is hier wederom een passend voorbeeld, aangezien technologische maakbedrijven binnen de 

regio samenwerken om bijvoorbeeld de vijver aan arbeidskracht te vergroten door scholieren 

te enthousiasmeren voor techniek. Op deze manier wordt het gehele regionale ecosysteem 

rondom techniek versterkt. 

Clusterbeleid behelst een combinatie van beleidsinterventies die erop gericht zijn om be-

staande clusters te versterken en opkomst van nieuwe clusters te stimuleren. Ook hier zien 

we dus een duidelijk verschil met industriebeleid. Bij industriebeleid ligt de focus namelijk 

vaak op (pogingen tot) het opzetten van nieuwe ‘winnaars’ of om bestaande sterke bedrijven 

of initiatieven nog beter te maken. Bij clusters staan juist de omgevingsfactoren of het in-

vesterings- en ondernemersklimaat centraal. Deze gunstige condities zorgen vervolgens 

voor meer innovatie en ondernemerschap, waaruit de nieuwe ‘winnaars’, nieuwe waardeke-

tens of zelfs nieuwe industrieën kunnen ontstaan.  

Er is een aantal factoren dat het succes van een cluster beïnvloeden, te weten:  

• Kritieke massa – De betrokkenheid van meer partijen van verschillende achter-

gronden biedt kansen voor specialisatie en variatie in kennis en ervaringen. Er is 

sprake van een bepaalde kritieke massa om tot hogere productiviteit en meer inno-

vatie te komen. 

• Interactie – de clusterdeelnemers zijn gebaat bij veel interactie met toeleveran-

ciers, dienstenleveranciers en andere partijen uit aanpalende industrieën. 

• Fysieke locatie – door samen te werken op veel verschillende nieuwe locaties ko-

men partijen eerder in aanraking met nieuwe technologieën en ideeën die zijn in hun 

eigen bedrijfsvoering en productieproces kunnen gebruiken. 

• Nieuwe relaties – partijen zijn gebaat bij actieve sturing op het aangaan van 

nieuwe relaties en samenwerkingsverbanden. Dit klimaat van samenwerking werkt 

productiever dan simpelweg erop vertrouwen dat partijen elkaar wel weten te vinden 

door hun fysieke, sectorale of intellectuele nabijheid. 

• Voorbouwen op bestaand succes - het overgrote deel van de succesvolle clusters 

is niet ‘uit het niks’ gecreëerd. Clusters zijn vaak het resultaat van een cumulatief 

proces, waar het succes van de ene partij bijdraagt aan het succes van de 

 

55 Zie bijvoorbeeld de Programmabegroting 2022 - [flevoland.nl] 

https://www.flevoland.nl/getmedia/077d4f15-706b-416f-8d4e-1d0582f5fd5a/2847491-v3-Programmabegroting-2022.pdf
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omliggende partijen en nieuwe initiatieven. Lokale omstandigheden zorgen voor kan-

sen voor specifieke partijen om te investeren, succesvol te zijn en te groeien. 

 
Box 7: Odense als relevante dataclustervoorbeeld 

In de literatuur over de specifieke relatie tussen economische clustering en datacenters is 

het datacenter van Meta in Odense een relevante casus. De bouw van deze datacenter-

campus werd in 2016/2017 aangekondigd en de eerste datahallen waren operationeel in 

2019. De lokale en landelijke overheid (Invest in Denmark en de gemeente Odense) heb-

ben zich nadrukkelijk ingezet voor de komst van dit hyperscale datacenter, waarbij de 

lokale randvoorwaarden in die periode erg gunstig waren. Denk hierbij aan toegang tot 

verschillende duurzame energiebronnen, toegang tot (bouwend) personeel door relatief 

hoge werkloosheid, kansen voor hergebruik van warmte en een wens tot samenwerking 

binnen het in die tijd geïnitieerde clusterbeleid rondom robotica. Voor en tijdens de bouw 

heeft de gemeente zich ingezet om zoveel mogelijk lokale bedrijven in de toeleveringske-

ten te krijgen, wat een succesvolle interventie is gebleken in het geval van Odense. De 

komst van het datacenter paste kortgezegd ‘in de tijdsgeest’, aldus de gemeente Odense. 

De bouw van de campus leidde tot directe, indirecte en geïnduceerde baten ter waarde 

van 1,2 miljard euro (2016-2018) en werkgelegenheid voor 1.843 Deense banen per jaar, 

aldus de onderzoekers van IHS.56 Op dit moment vindt er nog een uitbreiding plaats, waar-

door de uitgaven verder zullen oplopen tot circa twee miljard euro. Na de volledige 

ingebruikname zal er een vergelijkbaar aantal banen blijven bestaan zoals bij andere hy-

perscale campussen het geval is, oftewel 300 tot 500. Naast de directe en indirecte impact 

loopt er op dit moment ook een community programma (fondsen) voor o.a. IT- en robo-

tica-gerelateerde scholing. In de publicatie over dit Deense voorbeeld zijn ook de 

campussen in Ierland en Zweden in beeld gebracht. Dit zijn relevante ervaringsgetallen 

voor de gemeente Zeewolde. De publicatie leent zich echter maar in beperkte mate om 

harde uitspraken te doen over de voorwaartse effecten (beter gezegd: een oorzakelijk 

verband), oftewel de positieve clusteringseffecten die specifiek toe te wijzen zijn aan de 

komst van een of meerdere datacenters. Op basis van de hiervoor beschreven succesfac-

toren, kunnen we eerder zeggen dat de komst van het datacenter een gevolg (en dus niet 

de oorzaak) is van het eerder ingezette transitie- en clusterbeleid van de gemeente 

Odense. Het transitie- en clusterbeleid van de gemeente Odense is erop geënt om de 

aflopende economische activiteiten uit de maakindustrie en het maritieme cluster om te 

buigen richting nieuwe specialisaties op het gebied van robotica, zorgtechnologie en ICT. 

Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor MAERSK, de eigenaar van de scheepswerf, 

door onder andere een fonds aan de lokale universiteit beschikbaar te stellen om kennis-

ontwikkeling en -deling op het gebied van robotica te stimuleren.57 De gemeente heeft dit 

proces met een mix aan innovatie-instrumenten ondersteund. De manier waarop Philips 

te werk is gegaan in Brainport Eindhoven is een belangrijke inspiratiebron geweest. Op dit 

moment zijn er lokaal 130 bedrijven actief binnen het cluster. De werkgelegenheid die dit 

heeft opgeleverd was volledig nieuw voor de regionale economie. Jarenlange commitment 

van MAERSK en de overheid was erg belangrijk voor het succes van het cluster. Het aan-

trekken van Meta en het passend maken van de community-gelden paste destijds in dit 

plaatje, aldus de gemeente. 

 

 

56 De onderzoekers beschrijven de omvang van de effecten en hebben een uitgebreide methodologische 

verantwoording opgenomen, maar noemen geen concrete Deens voorbeelden van de indirecte of gein-

duceerde effecten. Zie: IHS - The economic contribution of Facebook data centres in Denmark, Ireland, 

and Sweden. [tech.fb.com]  

57 Zie [sdu.dk] 

https://tech.fb.com/wp-content/uploads/2019/12/The-economic-contribution-of-Facebook-EU-data-centres-with-cover-image_final.pdf
https://www.sdu.dk/en/nyheder/aktuelt_fra_sdu/donation_til_robotforskning
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5.4.3 Beleidsinterventies 

Op basis van (onder andere) voorgaande lessen heeft het Britse innovatieagentschap NESTA 

een overzichtsstudie gepubliceerd van interventiemogelijkheden die ingezet kunnen worden 

rondom het vormen en stimuleren van clusters.58 Zij komen tot de volgende thema’s waarop 

overheden kunnen inzetten 

• Betrekken en binden van partijen – om partijen deel te kunnen laten nemen in 

bepaalde clusters, is het zaak om de mogelijke clusters eerst in beeld te brengen. In 

het geval van Flevoland kan de Diagnose van het Economisch Ecosysteem als een 

dergelijke inventarisatie (‘mapping’) worden aangemerkt, evenals de economische 

profielen van de verschillende gemeenten. Vervolgens is het zaak om de bestaande 

netwerken en clusters te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van bewustwor-

ding van kansen tot samenwerking, het opzetten van nieuwe (kennis)netwerken, et 

cetera. 

 

• Creëren van collectieve voorzieningen en diensten – hierbij draait het om het 

versterken van de kennis en vaardigheden van bedrijven en dan met name in het 

mkb. Ook moet er aandacht zijn voor de investeringsmogelijkheden, afzetmarkten 

en arbeidsmarktvraagstukken (instroom, bij- en omscholing van personeel).  

 

• Stimuleren van collectieve R&D – clusterbeleid kan er tot slot op gericht zijn om 

de relaties tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen (‘research’) en bedrijven 

(‘industry’) te versterken. Ook instrumenten rondom het commercialiseren van ken-

nis (technology transfer en intellectueel eigendom) zijn hierbij van belang, evenals 

toegang tot kapitaal en het stimuleren van spin-offs. Dit type interventies kunnen in 

Flevoland, een provincie zonder universiteiten, maar wel met mbo- en hbo-instellin-

gen, bijvoorbeeld het karakter krijgen van een innovatiehub waarin het bedrijfsleven 

en onderwijsinstellingen gezamenlijk aan maatschappelijke en technologische vraag-

stukken werken. 

Het is in het kader van deze verkenning nuttig om te bepalen welke instrumenten typisch 

binnen de invloedssfeer van een provincie liggen. Zo is de wetgeving omtrent intellectueel 

eigendom een landelijke of Europese aangelegenheid. De bijdrage van de provincie zal, zoals 

hiervoor al aangegeven, meer in de aard van het stimuleren liggen, zoals het vergroten van 

het bewustzijn bij het mkb en de uitwisseling van kennis tussen bedrijven en het onderwijs. 

5.5 Het effect van datacenters op andere sectoren 

Hoewel we hiervoor vaststellen dat nieuwe datacenters, mede gezien hun infrastructurele 

aard, niet direct een grote aantrekkende werking op andere typen bedrijvigheid zullen heb-

ben, is het voor deze verkenning toch waardevol om te bezien in hoeverre de regionaal 

(potentieel) sterke sectoren baat hebben bij een verder verbeterende digitale infrastructuur. 

We bezien dit vanuit de huidige economische structuur van Flevoland en zullen waar relevant 

ook vergelijking met andere sectoren en ontwikkelingen maken.  

5.5.1 Bestaande werkgelegenheid in Flevoland 

De provincie Flevoland heeft een beroepsbevolking van 231.000 (meest recente cijfers uit 

2020).59 Onder deze groep waren er 9.000 werklozen, wat met 4% van de beroepsbevolking 

 

58 Uyarra, E., Ramlogan, R. (2012) The Effects of Cluster Policy on Innovation - [media.nesta.org.uk] 

59 Arbeidsdeelname - Regionale Indeling 2020 - CBS StatLine: [opendata.cbs.nl]  

https://media.nesta.org.uk/documents/the_effects_of_cluster_policy_on_innovation.pdf
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84961NED/table?searchKeywords=keyword:%22Flevoland%22
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overeenkomt met het landelijk gemiddelde in dat jaar. Het aantal banen in Flevoland lag op 

iets onder 160.000. Flevoland kenmerkt zich, aldus onze gesprekspartners, als regio waar 

veel mensen wonen en werkenden dikwijls forenzen tussen hun woon- en werklocatie.  

De economie van Flevoland bestaat voor een groot deel uit groot- en detailhandel. Deze 

sector is met ruim een vijfde van het totale aantal banen duidelijk de grootste sector qua 

werkgelegenheid in Flevoland (Tabel 18). De gezondheidszorg zorgt voor ruim 15% van de 

totale werkgelegenheid in de provincie. 

Tabel 18. Vijf grootste sectoren op basis van aandeel in het totaal aantal banen in Flevoland60 

Sectoren Aandeel 

Groot- en detailhandel 20,9 % 

Gezondheidszorg 15,1 % 

Verhuur van roerende goederen (overig zakelijk) 10,3 % 

Zakelijke dienstverlening en verhuur/handel onroerend goed 9,5 % 

Industrie 8,8 % 

Overig 35,4 % 

 

In vrijwel alle Flevolandse gemeenten is de groot- en detailhandel de grootste sector. In Urk 

is de industrie met 22% van de werkgelegenheid de grootste sector. Het gaat hier veelal om 

de visverwerkende industrie. Bedrijven in de sector ‘verhuur van roerende goederen en ove-

rige zakelijke dienstverlening’ zorgen voor een relatief groot deel van de banen. In Dronten 

(17%), Urk (17%) en Noordoostpolder (13%). In Lelystad is de zorg met 20% van het aantal 

banen relatief groot. Dit beeld wordt ook bevestigd wanneer wij het aantal bedrijfslocaties 

bezien en dan met name de vergelijking met het Nederlands gemiddelde. Uit onderstaande 

cijfers blijkt dat de eerste vier sectoren in Flevoland relatief sterker aanwezig zijn, terwijl de 

andere sectoren juist minder aanwezig zijn. 

Tabel 19. Aantal bedrijfsvestigingen per type bedrijfsactiviteit61 

Bedrijfsactiviteit Flevoland Nederland 

 Aantal Perc. Aantal Perc. 

A Landbouw, bosbouw en visserij 2.535 6% 76.940 4% 

B-F Nijverheid en energie 6.550 17% 277.345 16% 

G+I Handel en horeca 8.375 21% 350.425 20% 

H+J Vervoer, informatie en communicatie 4.285 11% 153.135 9% 

K-L Financiële diensten, onroerend goed 3.125 8% 167.070 10% 

M-N Zakelijke dienstverlening 9.980 25% 469.750 27% 

R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 4.680 12% 230.020 13% 

Totaal 39.535 100% 1.724.690 100% 

Opvallend is tot slot het relatief lage BBP per inwoner, namelijk 34.373 euro per inwoner in 

2020 (tegen een landelijk gemiddelde van 45.874, alleen Drenthe en Friesland scoren 

 

60 Werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2019: [flevoland.nl]  

61 Regionale kerncijfers Nederland: [opendata.cbs.nl]  

https://www.flevoland.nl/getmedia/46c67249-1517-4f02-8a55-8ee154fac893/Werkgelegenheidsonderzoek-2019-Flevoland-dv.pdf
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70072ned/table?ts=1646065295060
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lager)62. Hoewel wij geen nader onderzoek hebben gedaan naar de verklaring hiervoor, past 

het bij het beeld dat onze gesprekspartners van de provincie hebben geschetst, namelijk dat 

het aandeel bedrijven met hoge toegevoegde waarde of groeikansen op dit moment in Fle-

voland beperkter aanwezig zijn dan in andere regio’s. Ter referentie: wanneer we kijken naar 

de ingeschatte toegevoegde waarde van datacenters aan de regio (zie paragraaf 4.5), dan 

vertegenwoordigen die in 2030 zo’n twee (laag), drie (midden) en zeven (hoog) procent van 

het huidige totale regionale BBP.63  

5.5.2 Crossovers van datacenters met de regionale economie van Flevoland. 

Zoals bij 5.1 is toegelicht zijn datacenters allereerst onderdeel van de digitale infrastructuur. 

Dit maakt het lastig om de voorwaartse impact van datacenters in kaart te brengen, want 

hoewel ze een randvoorwaarde voor digitalisering zijn, kun je niet zeggen dat het aantrekken 

van een datacenter X% extra digitalisering betekent. Wel kunnen we stellen dat de aanwe-

zigheid van datacenters er voor zorgt dat alle bedrijven toegang krijgen tot een veilige, 

betrouwbare omgeving met minimale uitval en goede netwerkconnectiviteit, zonder dat ze 

daar grote investeringen voor hoeven te doen. Dat komt de productiviteit ten goede (minder 

uitval) en biedt ruimte om digitale verdienmodellen te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld 

gaan om een webshop, waarmee klanten in binnen- en/of buitenland worden bereikt, het 

ontwikkelen van clouddiensten, zoals online software voor bedrijfsprocessen, een betrouw-

bare omgeving om IT beheer en hosting diensten aan te bieden, of het efficiënter aansturen 

van bedrijfsprocessen met behulp van kunstmatige intelligentie. Verder moeten we ons re-

aliseren dat datacenters vooral faciliteren en dus meestal niet of weinig bijdragen aan de 

inhoudelijke kennisopbouw rond sectoren of software. 

Hoewel een goede kwantitatieve inschatting van deze voorwaartse effecten voor datacenters 

dus niet kunnen maken valt, proberen we te kijken naar mogelijke dwarsverbindingen tussen 

datacenters en de regionale economie, waarbij we met name kijken naar de Agrofood, Ma-

ritiem en Logistiek & Mobiliteit en de crossovers tussen deze sectoren. De selectie is mede 

tot stand gekomen op basis van de verhaallijnen uit de diagnose van het economisch eco-

systeem van Flevoland.64 

Agrofood 

De landbouwsector in Flevoland bestond, volgens de LISA-database65, in 2019 uit ruim 8.000 

banen en hiermee is de sector relatief sterk aanwezig in de provincie. In nabije toekomst 

ziet de provincie voor deze sector kansen op het vlak van digitalisering, door bijvoorbeeld in 

te spelen op precisielandbouw, remote landbeheer en het delen van agrodata. De vraag is 

of datacenters dit proces kunnen ondersteunen of versnellen. Een aansprekend voorbeeld 

van een samenwerking tussen agrofood en datacenters is Regio Foodvalley66 bij Ede. Door 

middel van samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid 

wil men een topregio op het gebied van agrifood creëren, zodat de regio een duurzame en 

aantrekkelijke omgeving voor bedrijven en inwoners blijft. Ze richten zich op projecten op 

basis van de volgende thema’s: duurzame landbouw; gezonde voeding; energietransitie; 

human capital, innovatie, clustervorming en circulaire economie; fysieke randvoorwaarden, 

 

62 Regionale kerncijfers; nationale rekeningen: [cbs.nl]  

63 Namelijk 289 miljoen (laag), 500 miljoen (midden), en 958 miljoen (hoog) op een totaal van 14.631 

miljoen euro. 

64 Metabolic (2021) Diagnose Economisch Ecosysteem Flevoland, beschikbaar via provincie Flevoland  

65 Zie LISA - Data per provincie: [lisa.nl]  

66 Website Regio Foodvalley: [regiofoodvalley.nl]  

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84432NED
https://www.lisa.nl/data/gratis-data/overzicht-lisa-data-per-provincie
https://www.regiofoodvalley.nl/
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en: quality of living. Binnen de ICT Valley en de ICT Campus wordt gewerkt aan de ICT-

vraagstukken en regionale samenwerking op dit thema. Datacenterbedrijf BIT speelt in deze 

regio een belangrijke rol met betrekking tot het invullen van (regionale) datacentervraag. 

BIT beschikt over bijna 2000 m2 datavloer en 6 MW aan vermogen. Meer lijkt niet nodig te 

zijn, want het initiatief om een tweede datacenteraanbieder, DCValley, te ontwikkelen, kwam 

niet van de grond. Flevoland kan een vergelijkbaar initiatief opzetten en lessen trekken uit 

Foodvalley, bijvoorbeeld over het feit dat beperkte datacentercapaciteit voldoende is voor 

de ondersteuning van een dergelijk cluster. 

Maritiem 

Ook de maritieme sector is toonaangevend voor de provincie, met name op Urk en ook (in 

iets mindere mate) in de Noordoostpolder. De sector bestaat voor meer dan de helft uit mkb-

bedrijven en vormt hiermee een interessante proeftuin voor digitalisering voor het midden- 

en kleinbedrijf. De voornaamste as waarlangs deze digitalisering zou kunnen plaatsvinden is 

het delen van data tussen verschillende partijen. In Rotterdam wordt sinds 2009 gewerkt 

aan deze ontwikkeling gewerkt via het initiatief Portbase67, waarin een gemeenschappelijke 

infrastructuur is ontwikkeld om data en informatie te delen tussen overheid en havenpar-

tijen, en ook tussen allerlei havenpartijen onderling. Op dit moment worden er via Port 

Community System van Portbase meer dan 40 verschillende services voor alle schakels in 

de logistieke keten met elkaar verbonden. Het doel van Portbase is het bevorderen van de 

efficiëntie van de logistiek in en rondom de haven. Uitgangspunten van het platform zijn: 

• Neutraliteit: Dit is een belangrijke asset van portbase. Portbase wil interactie tussen 

partijen faciliteren, zonder daar inhoudelijk een belang bij te hebben. 

• Non-profit: De stichting achter Portbase heeft geen winstoogmerk. Dat betekent niet 

dat er voor geen enkele dienst een vergoeding moet worden gegeven; de stichting 

wil enige inkomsten genereren om te kunnen blijven investeren in de ontwikkelingen 

van het platform. 

• Data blijft bezit van de eigenaar: De eigenaar van de data bepaalt wat er met haar 

data gebeurt en met wie het gedeeld wordt. 

Een gelijksoortig initiatief, waarbij de infrastructuur van een datacenter wordt gebruikt om 

het delen van data tussen partijen mogelijk te maken, zou ook voor de maritieme sector in 

Flevoland van toegevoegde waarde kunnen zijn. De focus zou dan meer liggen op de visserij 

en de scheepsbouw, in plaats van de havenlogistiek waar portbase zich op richt. We merken 

daarbij wel direct op dat de reeds aanwezige regionale datacentercapaciteit al goed geëqui-

peerd is om dit type ontwikkelingen rondom dataplatformen te faciliteren. Sterker nog, 

Portbase heeft alle systemen naar de cloud verplaatst bij Intermax (die voor zijn clouddien-

sten datacenterruimte huurt in Amsterdam, Delft en Rotterdam). De inzet zal met name 

gericht zijn op het laten deelnemen van zo veel mogelijk partijen in maritieme logistieke 

keten. 

Logistiek & Mobiliteit 

Portbase is ook een relevant initiatief voor de logistieke sector in Flevoland. Vanwege de 

centrale ligging en de aanwezigheid van bedrijven zoals Motrac is logistiek een belangrijke 

bron van werkgelegenheid in de regio. De sector kan op het vlak van digitalisering echter 

nog wel stappen zetten. Zo zijn partijen terughoudend in datadelen vanuit het oogpunt van 

concurrentie; het delen van data tussen partijen wordt al snel gezien als concurrentiegevoe-

lig en dit staat logistieke samenwerking in de weg. 

 

67 Website Portbase: [portbase.com]  

https://www.portbase.com/
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Voor kansen rondom smart mobility is het Multimodaal Infrastructuur Testcentrum, of 

MITC68, als testlocatie erg waardevol. Het MITC biedt kansen in Noordelijk Flevoland om 

rondom de snelle ontwikkeling van “steeds slimmer wordende” mobiliteit een cluster van 

bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en andere stakeholders verder te 

ontwikkelen en te versterken, en invulling te geven aan “Smart Mobility Dutch reality” doel-

stellingen. Flevoland kan kraamkamer zijn voor nieuwe infrastructurele logistieke 

technologieën. Net als elke andere vorm van digitalisering, zullen datacenters een schakel 

vormen in de digitale infrastructuur die eraan ten grondslag ligt. 

Analyse 

Uit deze korte sectorverkenningen blijkt dat er voldoende kansen en aanknopingspunten 

voor digitalisering en daarmee productiviteitsverhoging en innovatie liggen voor partijen in 

Flevoland. De specifieke rol van datacenters in deze ontwikkelingen is echter beperkt: de 

eventuele groei aan datacentervraag vanuit de nieuw te ontwikkelingen dataplatformen en 

toepassingen zorgen mogelijk voor aanvullende vraag naar regionale datacentercapaciteit. 

Internationale datacenters liggen minder voor de hand bij dit soort nieuwe regionale ontwik-

kelingen. Ook bij de kennisontwikkeling op specifieke sectorale toepassingen zullen 

datacenters een beperkte rol spelen: hun toegevoegde waarde zit primair in de faciliteren, 

wat niet verwonderlijk is gezien hun infrastructurele karakter. Veel waardevoller achten wij 

het om in generieke zin te werken aan de opgaven rondom digitalisering om zo bedrijven en 

sectoren in staat te stellen om deze transitie te doorstaan. In de volgende paragraaf gaan 

wij hier nader op in. 

5.6 De rol van datacenters in de bredere kansen voor digitalisering  

Los van de specifieke sectorale digitaliseringskansen, zijn er ook meer generieke kansen in 

de Flevolandse economie. Metabolic stelt in de eerder aangehaalde ecosysteem-studie dat 

‘Digitalisering en Tech’ op dit moment maar van beperkt belang is voor de provincie in eco-

nomische en ruimtelijk zin. Het opleidingsniveau van Flevoland, gemiddeld iets lager ligt dan 

in de rest van Nederland69, sluit ook niet goed aan bij de ICT-sector waar mensen relatief 

hoogopgeleid zijn (62% heeft tenminste een hbo-diploma).70 Desalniettemin is de groei van 

het aantal banen in de sector in Nederland met 33% toegenomen tussen 2014 en 2018. 

Hiermee biedt de sector ook kansen voor Flevoland, zeker omdat de verwachting is dat deze 

groei de komende jaren verder zal toenemen. We merken hierbij verder op dat de oplei-

dingsbehoeften vanuit de datacenters ook een aanzienlijk deel mbo-geschoolde werknemers 

betreft (zie paragraaf 4.2.2), waarmee het lagere opleidingsprofiel van Flevoland geen be-

perking hoeft te zijn. 

Los van de groeiende werkgelegenheid in de ICT-sector zijn er ook andere redenen om in te 

zetten op digitalisering en tech. Digitalisering draagt namelijk ook bij aan arbeidsproductivi-

teit wat simpelweg betekent dat een bedrijf meer kan produceren met hetzelfde 

personeelsbestand. De Nederlandse Digitaliseringstrategie71 noemt bijvoorbeeld de groot-

schalige uitrol van slimme energie- en gasmeters, real-time mobiliteit in beeld brengen en 

de inzet van AI-toepassingen in de zorg als voorbeelden van digitalisering waarbij de pro-

ductiviteit wordt vergroot. 

 

68 Website Flevoland over het Multimodaal Infrastructuur Testcentrum: [flevoland.nl]  

69 Regionale kerncijfers Nederland: [opendata.cbs.nl]  

70 Metabolic (2021) Diagnose Economisch Ecosysteem Flevoland, beschikbaar via provincie Flevoland 

71 Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021: [rijksoverheid.nl]  

https://www.flevoland.nl/dossiers/mitc
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?fromstatweb
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/26/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2021
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Box 8: Het Nederlandse investeringsklimaat: thema’s digitalisering, cyber en AI 

Dialogic deed recentelijk voor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek 

naar het Nederlandse investeringsklimaat.72 Vanuit het perspectief van deze datacenter-

verkenning doen wij hierin de volgende relevante observaties: 

• In generieke zin staat Nederland met het investeringsklimaat grofweg in de top-3 

ten opzichte van onze concurrenten. Hoewel de indices verschillen, concurreren 

we om de topplaatsen met Zwitserland, Denemarken en in mindere mate Zweden. 

Landen als Noorwegen, Finland, de VS en Duitsland komen veelal vlak achter ons. 

Het VK, maar zeker België en Frankrijk, staan op een flinke achterstand. 

• Bij de verschillende pijlers van het investeringsklimaat valt op dat Nederland wei-

nig uitschieters naar beneden kent. We doen het op bijna elk aspect op zijn minst 

gemiddeld. Bij veel andere landen zien we vaak bepaalde interactie-pijlers die 

slecht ontwikkeld zijn.  

 

Voor deze verkenning zijn verder onze meer specifieke observaties op de thema’s Digita-

lisering, Cyberveiligheid en Kunstmatige Intelligentie relevante. Qua positie, sterktes en 

zwaktes trekken wij de volgende conclusies: 

 

• Digitalisering: Gemiddelde positie, vlak achter de Scandinavische landen Voor-

naamste sterktes: Nederland beschikt over uitstekende infrastructuur, goede 

digitale vaardigheden en gebruik van ICT door burgers, en een goede positionering 

in opkomende data economie. De voornaamste zwaktes zitten in de beperkte 

kwantiteit van menselijk kapitaal, maar aantal ICT-studenten groeit sterk, matig 

aanbod van ICT-diensten, m.u.v. financiële dienstverlening en de kloof tussen 

(academisch) onderzoek en bedrijfsleven 

 

• Cybersecurity: Gemiddelde positie. De voornaamste sterkte is onze hoge kwali-

teit van menselijk kapitaal. De voornaamste zwaktes zijn de beperkte kwantiteit 

van menselijk kapitaal, afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers en de 

eperkte toegang tot kapitaal.  

• Kunstmatige intelligentie: positie net onder het gemiddelde en een dalende 

trend. Onze voornaamste sterktes zijn de goede kennisbasis, relatief hoge mate 

van adoptie digitale technologie bij bedrijven en de goede samenwerking in ketens 

Voornaamste zwaktes zitten in het feit dat wij niet goed in staat zijn tot het aan-

trekken en behouden van talent, er slechte toegang tot data is, is dat we een kleine 

lokale markt hebben, wat specifiek een uitdaging is voor het opzetten van winner-

takes-all platformen. 

In de rapportage merken we tot slot op dat elke nieuwe beleidsmaatregel zowel voordelen 

en nadelen kent; het staande beleid is immers niet voor niets tot stand gekomen. Gezien 

onze kleine schaal worden ‘gedwongen’ om te kiezen voor ecosystemen in bepaalde niches, 

hier een duidelijke visie aan te koppelen en hiervoor een lange termijn commitment te 

geven. Maar ook dat kent een trade-off, we kiezen immers niet voor andere niches. We 

benadrukken dat de manier om het investeringsklimaat in focus- en deelgebieden in Ne-

derland te verbeteren voort zal moeten komen uit zeer specifiek beleid. Juist omdat onze 

basis op orde is, is al het laaghangend fruit geplukt. 

 

 

72 Dialogic (2021) Het Nederlandse Investeringsklimaat [dialogic.nl]  

https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/06/Dialogic-2020.170-MinEZK-Het-Nederlandse-investeringsklimaat.pdf
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Deze voorbeelden vindt men echter met name terug bij grotere bedrijven en organisaties 

die over de capaciteit en kunde beschikken om met dit soort digitale technieken aan de slag 

te gaan. De voordelen van digitalisering zijn moeilijker te benutten door het mkb. Dit komt 

vanwege het feit dat de mkb’ers niet bewust zijn van de meerwaarde, geen prioriteit kunnen 

maken van digitalisering vanwege de dagelijkse bedrijfsvoering of niet beschikken over de 

juiste kennis en kunde. Het kabinet heeft daarom, samen met regionale partijen, inmiddels 

een nagenoeg landelijke dekkende infrastructuur gerealiseerd van 16 MKB-werkplaatsen 

(waaronder het Digilab Flevoland) , waar studenten en docenten van onderwijsinstellingen 

ondernemers helpen bij het opzetten van hun online marketing en het benutten van data in 

het bedrijf. De ambitie is om een doorbraak te forceren door de komende 3 jaar meer dan 

50.000 bedrijven te bereiken met voorlichting en 3.500 intensieve trajecten met bedrijven 

en studenten (zogenoemde sprints) op te zetten, om het brede mkb bewuster te maken van 

de meerwaarde van digitalisering en hen met praktische ondersteuning te stimuleren ermee 

aan de slag gaan. 

In het kader van dit onderzoek is het interessant om te kijken of datacenters aan een der-

gelijk samenwerkingsverband waarde kunnen toevoegen. Tijdens het voeren van de 

interviews kwamen een paar interessante voorbeelden uit Flevoland naar voren, zoals het 

Digilab Flevoland73 waarbij onder andere ROC Flevoland en Windesheim zijn aangesloten. Op 

deze plek kunnen studenten en ondernemers samen experimenteren met online marketing, 

automatisering en data-analyse. Ook is er het MBO ICT Field Lab74 in Almere, waar mbo-

afgestudeerden omgeschoold kunnen worden naar ICT’er als hun huidige opleiding weinig 

kansen op de arbeidsmarkt biedt. Ook is er een doorlopende leerlijn naar het hoger beroeps-

onderwijs van Windesheim in de ICT-technologie waardoor het toekomstperspectief van de 

deelnemers aanzienlijk verbeterd. 

Bij het voeren van de interviews is uitgevraagd wat de mogelijke toegevoegde waarde van 

een datacenter zou kunnen zijn voor een dergelijk initiatief. Hierbij werd genoemd dat er 

met Fieldlabs veel gerichter (voor bijvoorbeeld een specifieke sector) kan worden opgeleid 

dan er bij reguliere opleidingen gebeurt. Daar ligt de focus namelijk op het opleidingen van 

breed inzetbare IT’ers, terwijl er met specifieke omscholingstrajecten al voorgesorteerd kan 

worden op een concrete sector, en de werkzaamheden die in deze sector van belang zijn.  

Door de aansluiting van een datacenter zou men in de praktijk aan de slag kunnen gaan met 

zaken die specifiek van belang zijn voor het werken in datacenters, zoals bijvoorbeeld de 

combinatie tussen hardware en IT. Hierbij is het alleen van belang om op te merken dat 

vanwege de krapte op de ICT-arbeidsmarkt (het UWV typeert de arbeidsmarkt voor ICT-

beroepen al sinds 2017 als “zeer krap” 75) niet alleen datacenters verlegen zitten om ade-

quaat personeel. Vanuit het perspectief van de ICT-sector in brede zin is het daarmee dus 

niet gezegd dat het opleiden van personeel in samenwerking met datacenter de krapte op 

de ICT-arbeidsmarkt zal doen afnemen. Tenzij je de totale vijver van ICT-personeel vergroot, 

zorg je er anders voor dat je een stukje van de vijver afzet waar alleen datacenters in kunnen 

vissen. Daarentegen kan er wel synergie gevonden worden tussen de datacenters en de 

onderwijsinstellingen als de regio wil inspelen op de komst van nieuwe datacenters en daar 

specifiek mensen voor wilt opleiden. Tenslotte kan middels samenwerking met datacenters 

een extra accent aan het ICT-onderwijs worden toegevoegd door het samenkomen van hard-

ware en software en de datacenters. 

 

73 Website Digilab Flevoland: [rocvanflevoland.nl]  

74 Website MBO ICT Field Lab: [almere20.nl]  

75 UWV moeilijk vervulbare vacatures overzicht beroepen 2019: [uwv.nl]  

https://www.rocvanflevoland.nl/Actueel/2021/ROC-van-Flevoland-start-Digilab-Flevoland
https://almere20.nl/project/mbo-ict-field-lab/
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/moeilijk-vervulbare-vacatures-2019.pdf
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Box 9: Het realiseren van een nieuw datacentercluster 

De inzichten die wij hierboven ten aanzien van zowel het generieke clusterbeleid als de 

sectorale kansen hebben opgedaan zijn in potentie waardevol voor het mogelijk te ontwik-

kelen hyperconnectiviteitsclusters. Dit geldt dan met name voor de scenario’s waarin 

datacenters worden gefaciliteerd (scenario 2) of zelfs gestimuleerd (scenario 3). We mer-

ken hierbij wel op dat veel van de effecten gericht zijn op de datacentersector zelf en dus 

strikt genomen niet als ‘breder’ economisch effect aangemerkt kunnen worden.  

Wij denken hierbij aan de volgende typen interventies: 

 

• Stap 1 – allereerst is het zaak om nieuwe investerende partijen (lees: datacen-

ters) aan te trekken en te binden, waarbij de eerste vestigende partij de meeste 

kans heeft om als connectiviteits-hub te fungeren voor de later vestigende par-

tijen. Zodra er klanten in dit datacenter vestigen, zullen hier ook carriers 

(connectiviteitsleveranciers) aanwezig zijn of worden om de benodigde verbindin-

gen naar bijvoorbeeld Amsterdam Science Park te realiseren, bij voorkeur zelfs 

via twee geografisch gescheiden routes. De aanwezigheid van deze uitkoppelpun-

ten (Point of Presence) zorgt voor een betere vestigingscondities voor nieuwe 

datacentra. Het is verder belangrijk om te realiseren dat dit nieuwe cluster per 

definitie op beperkte afstand van de bestaande MRA clusters wordt gebouwd en 

derhalve ook goed bereikbaar is voor beheer en onderhoud. Aangezien het Flevo-

landse cluster naast de bestaande infrastructuur en het ecosysteem van 

eigenaren, beheerders en toeleveranciers wordt gebouwd, is het niet direct aan-

nemelijk dat al deze partijen ineens hun (voor beheer en onderhoud relevante) 

afdelingen gaan verhuizen naar de nieuwste locatie, met uitzondering van even-

tuele partijen met uitbreidingsplannen. 

 

• Stap 2 - Het creëren van een gezamenlijke voorzieningen kan, nog aanvullend op 

de benodigde stroomcapaciteit, op een campus gedaan worden door loze buizen 

of ducts tussen de verschillende bouwplots aan te leggen, om zo de interconnec-

ties tussen de datacenters te vereenvoudigen. Een vergelijkbare voorziening is 

mogelijk voor het eventuele hergebruik van restwarmte, al hebben dergelijke pro-

jecten tot op heden (om verschillende redenen) beperkte schaal gekregen. Het 

inzetten op de gezamenlijke voorzieningen (zoals de loze ducts en leidingen) komt 

hierbij wel vooral ten goede komen aan de sector en eventueel haar toeleveran-

ciers. Het zal maar beperkt tot nieuwe of extra bedrijvigheid buiten de sector 

leiden. In het geval van restwarmte kunnen de baten uiteraard wel breder liggen. 

Zoals wij eerder al in Box 6 al aangaven, is de techniekontwikkeling van deze 

duurzame oplossingen een internationale aangelegenheid, waarmee het niet evi-

dent is dat hier ‘vanzelf’ een sterk Flevolands kenniscluster zal ontstaan op het 

moment dat (nieuw te vestigen) datacenters gebruik gaan maken van de techno-

logie. Net zoals er niet vanzelf een clusters rondom zonne-energie ontstaat op 

met moment dat een of meerdere bedrijven besluiten om grootschalig zonnepa-

nelen op hun dak te installeren om aan hun duurzaamheidsdoelstellingen te 

voldoen. 

 

• Stap 3 – ten aanzien van gezamenlijke R&D concluderen wij dat hier vanuit hier 

vanuit de datacentersector beperkte directe bijdragen aan regionale digitalise-

ringsvraagstukken geleverd kunnen worden. Dit is overigens niet verwonderlijk 

gezien de infrastructurele aard van de sector. Een treffend voorbeeld is wellicht 

de datacenterbehoefte van het hoogtechnologische kenniscluster in de Brainport 

Eindhoven. Hoewel hier mondiaal gezien zeer hoogstaande IT-technologie wordt 
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ontwikkeld, is de behoefte aan lokale/regionale datacentercapaciteit hier beperkt 

tot iets meer dan 7.000 vierkante meter / 5 MW. Uiteraard is de sector mondiaal 

gezien wel hard bezig met het verder verduurzamen en het verhogen van de 

energie-efficiëntie, maar wij zien niet direct in hoe hier het vierde cluster tot een 

specifiek kennis- of innovatiecluster zal leiden, mede gezien het huidige economi-

sche profiel van Flevoland. Voor de digitaliseringskansen binnen de agrofood, 

maritiem, logistiek en mobiliteit zien wij eerder aanknopingspunten op het gebied 

van dataplatformen en bijvoorbeeld innovatiehubs en -samenwerkingen. 

 

5.7 Conclusies 

Zoals vooraf al werd verwacht, is het complex om ‘hard’ vast te stellen hoeveel een data-

center ‘indirect voorwaarts’ in de regio oplevert en welke clusterkansen hieruit voortkomen. 

De observaties dat (met name colocatie) datacenters vooral een aantrekkende werking heb-

ben op andere (colocatie) datacenters is een vrij beperkte bevinding wat betreft brede 

economische spin-off. De rol die datacenters kunnen invullen bij digitale kennisclusters is 

bovendien beperkt tot het faciliteren van (een deel van) de digitale infrastructuur. De ken-

nisinbreng moet vooral vanuit de sectoren zelf en het onderwijs komen. 

Met de beperkte aantrekkende werking voorwaarts in de keten, onderscheiden datacenters 

zich niet in negatieve zin ten opzichte van andere sectoren. We zien geen redenen om aan 

te nemen dat de regionale aantrekkende werking van bijvoorbeeld een distributiecentrum, 

een elektrische autofabriek, of een akkerbouwer (veel) groter zijn en dus meer lokale afne-

mers naar zich toe trekken.  

We constateren verder dat er wel clusterkansen zijn op het gebied van de ‘analoge infra-

structuur’. Door investeringen in onderstations, kan meer gebruiks- en teruglevercapaciteit 

relatief snel worden gerealiseerd, zoals bij Meta het geval zou zijn. Vestiging van andere 

bedrijven wordt daardoor mogelijk en plannen voor duurzame opwekking kunnen zo worden 

versneld. Door het leveren van restwarmte kan bovendien een bijdrage worden geleverd aan 

de overgang van gas naar groene warmtenetten.  

Bij het vormgeven van eventueel clusterbeleid moet eerst duidelijk worden wat het hoger 

liggende doel is van het beleid: gaat het om het stimuleren van economische activiteit van 

de sector en haar toeleveranciers? Om innovatie op specifieke onderwerpen binnen de sec-

tor? Of om iets veel breders zoals de digitalisering van het mkb of het vernieuwen van de 

agrarische sector? In dat laatste geval vragen wij of er niet doelmatigere en doeltrefferende 

manieren zijn om dit te bereiken dan via de as van de datacentersector.  

Kortgezegd moet eerst de vraag worden gesteld of men datacenters wil faciliteren of stimu-

leren in Flevoland, om vervolgens de vraag stellen hoe men zo goed mogelijk de lokale en 

regionale baten kan toe-eigenen en vergroten waar mogelijk (hoe beperkt die mogelijk ook 

zijn).  

Digitalisering zet de komende jaren door, dus hier liggen in de basis wel kansen voor Flevo-

land, zowel in termen van werkgelegenheid binnen de ICT-sector als voor de reeds aanwezig 

bedrijvigheid. Het brede mkb loopt echter tegen uitdagingen aan bij de digitale transforma-

tie, vooral door gebrek aan kennis en kunde. Steeds meer beleid is er al opgericht om 

mkb’ers te helpen bij digitaliseringsslag. Datacenters zouden een rol kunnen spelen bij de 

opleiding van IT’ers en andere technici zoals wij in Groningen en Amsterdam al zien gebeuren 

(zie Box 4). Het lokale onderwijs (ROC en hbo) is hier een bereidwillige partner voor, mits 

er voldoende aanlooptijd beschikbaar is: het opzetten van keuzedelen en/of opleidingen kost 

tijd, nog afgezien van de doorlooptijd van de opleiding en totstandkoming van uitstroom. 
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Een probleem hiermee is echter dat je wanneer de totale vijver aan IT en andere technici 

niet vergroot: stimulerend beleid in de ene IT-gerelateerde sector zorgt voor meer tekorten 

bij andere IT-gerelateerde sectoren. Wij achten het veel waardevoller om breed in te zetten 

op het ontwikkelen van de zogenoemde STEM (Science, Technology, Engineering, and Ma-

thematics, oftewel bèta) kennis en vaardigheden om zo de hele kennis- en talentbasis te 

verbreden. 

De provincie kan lessen leren uit bestaande initiatieven, zoals Regio Foodvalley (voor Agri-

food), Portbase (voor Maritiem en Logistiek) en MITC als fundament voor digitale innovatie 

in de mobiliteitssector (voor Mobiliteit). De directe datacentervraag vanuit dergelijke initia-

tieven zal overigens erg beperkt zijn en kan goed worden ingevuld met het bestaande aanbod 

aan regionale colocatie datacentra, mits deze de ruimte krijgen om te blijven groeien. 

Tot slot kan de provincie aftasten in hoeverre de sector bereid is om meer en/of andere 

economische activiteiten in Nederland onder te brengen, zoals ontwikkeling en sales. Eerdere 

initiatieven laten zien dat de sector wel openstaat om zich in te spannen op thema’s als 

duurzaamheid, zoals efficiënt koelen, klimaatneutraliteit voor 2030 te bereiken en rest-

warmte lokaal te benutten. Hier ontstaan mogelijke cross-overs tussen de sector en andere 

sectoren. De opgave voor Flevoland zal zijn om ook Flevolandse partijen hier aan bij te laten 

dragen dan wel van te laten profiteren. De lessen uit het clusterbeleid lieten immers zien dat 

clusters niet uit het niets ontstaan en dat er wel een kritieke massa nodig is voordat er enige 

schaal en impact kan ontstaan. 
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6 Conclusies  

• Het algemene belang van datacenters als infrastructurele voorziening is nauwelijks 

omstreden: ze vormen een belangrijk onderdeel van de sterke Nederlandse digitale 

infrastructuur die aan de basis staat van de hoge mate van digitalisering in Neder-

land. De ruimtelijke allocatie en de lokale druk op het energienetwerk zijn wel 

onderwerpen die recentelijk veel aandacht hebben gekregen. 

 

• Flevoland speelt tot op heden een beperkte rol op het gebied van datacenters. Er is 

een behoorlijk sterke dekking met regionale datacenters, maar op het gebied van 

internationale colocatie is de rol marginaal. Twee afzonderlijke ontwikkelingen kun-

nen daar de komende jaren een groot verschil in maken: de mogelijke komst van 

Meta naar Zeewolde en/of de mogelijke ontwikkeling van een internationaal data-

centercluster.  

 

• In deze verkenning hebben wij, naast een nulscenario waarbij er geen actief beleid 

wordt gevoerd, drie scenario’s aangehouden, te weten: een laag scenario waarin 

sterk wordt gereguleerd, een middenscenario waarin de datacentervraag onder pro-

vinciale voorwaarden wordt gefaciliteerd, en een hoogscenario waarin de komst van 

datacenters actief wordt gestimuleerd. Wat betreft hun omvang (in termen van ver-

mogen) concluderen wij het volgende: 

 

o Indien de provincie besluit om de vestiging van nieuwe datacenters sterk 

aan banden te leggen (scenario ‘laag’), is het nog altijd niet waarschijnlijk 

dat het door ons gehanteerde nulscenario volledig wordt gerealiseerd. Een 

klein deel van de bestaande plannen wordt waarschijnlijk gerealiseerd, in-

clusief het Meta datacenter. Ook lijkt het waarschijnlijk dat regionale 

datacenters ruimte krijgen om te groeien om in de lokale vraag te kunnen 

voldoen. In totaal verwachten we daardoor een marktomvang van 61 mega-

watt in 2030 voor colocatie en 200 megawatt voor het hyperscale segment. 

o In het scenario ‘midden’ biedt de provincie ruimte aan de marktvraag en 

werkt mee aan de randvoorwaarden voor een internationaal datacenterclus-

ter. Hierin is echter geen ruimte voor additionele hyperscale groei. De 

colocatie sector wordt daardoor groter dan het hyperscale segment voor wat 

betreft de energievraag met een vermogen van 347 megawatt voor colocatie 

tegenover nog altijd 200 megawatt voor hyperscale.  

o Mocht de provincie volgens scenario ‘hoog’ actief stimuleren, dan neemt het 

vermogen van colocatie datacenters toe tot rond de 700 megawatt. Als in dit 

scenario een tweede hyperscale datacenter wordt gefaciliteerd, gaan we in 

het hyperscale segment uit van een vermogen van 400 megawatt. Het totale 

vermogen van datacenters komt dan uit op 1.100 megawatt, tegen ruim 250 

megawatt in het lage scenario. 

 

• De huidige economische impact van de datacentersector in Flevoland is beperkt. Er 

zijn nog geen 100 banen die we direct of indirect achterwaarts kunnen relateren aan 

datacenters in Flevoland en ook de bestedingen zijn met € 16 miljoen beperkt. Wat 

betreft de toekomstscenario’s komen wij tot de volgende inzichten: 

 

o Doordat de nul-situatie een beperkte schaal heeft, groeit de impact de ko-

mende jaren sterk, ongeacht het gekozen scenario. Zelfs wanneer het Meta 

datacenter er niet komt, kunnen we een verdrievoudiging verwachten van 



Dialogic innovatie ● interactie & Pb7 Research 73 

de bestedingen en werkgelegenheid. Indien het Meta datacenter er wel komt 

en gereed is voor 2030, zoals we in het scenario ‘laag beschrijven, dan neemt 

de impact in 2030 toe tot bestedingen van € 289 miljoen per jaar en 661 

banen (FTE’s). Meta en diens toeleveranciers zouden daarbij voor twee derde 

van de banen en meer dan 80% van de investeringen verantwoordelijk zijn. 

o In het midden-scenario, biedt de provincie onder provinciale voorwaarden 

ruimte aan een nieuw internationaal datacentercluster, maar niet aan addi-

tionele hyperscale projecten. De € 258 miljoen aan investeringen per jaar 

van de colocatiedatacenters en hun toeleveranciers in 2030 overtreffen dan 

de investeringen van Meta. De colocatie gerelateerde werkgelegenheid groeit 

dan door tot 967 in 2030. In totaal biedt de datacentersector dan werk aan 

1.421 inwoners van Flevoland (in FTE’s). 

o Besluit de provincie tot het derde scenario, waarin volop ruimte om te 

groeien wordt geboden aan internationale datacenters en actief verbindingen 

met andere sectoren wordt gezocht, neemt de totale economische impact 

beduidend verder toe. De totale investeringen op jaarbasis bereiken dat een 

niveau van € 958 miljoen in 2030 en de sector kent dan werkgelegenheid 

voor een gemodelleerd aantal van 2.440 FTE’s.  

o Ter referentie: wanneer we kijken naar de ingeschatte toegevoegde waarde 

van datacenters aan de regio (zie paragraaf 4.5), dan vertegenwoordigen 

die in 2030 zo’n twee (laag), drie (midden) en zeven (hoog) procent van het 

huidige totale regionale BBP. Wat betreft bedrijfsgrootteklassen stellen we 

vast dat Flevoland qua type werkgevers relatief gezien minder grootbedrij-

ven (>100 werknemers) huisvest dan in Noord-Holland76, de komst van een 

hyperscale datacenters zou er hier dus één in de hoogste klasse aan toevoe-

gen. 

 

• Qua type werkgelegenheid concluderen we dat het voor een groot deel technische 

banen op mbo 4 niveau zullen zijn, met name installatietechniek en IT. Daarnaast 

zijn er vooral veel banen in de bouw, hoewel, met name in het geval van hyperscale 

datacenters, het grootste deel gevuld wordt door werknemers van buiten Flevoland. 

 

• Het lokale onderwijs (ROC en hbo) is een bereidwillige partner om samen te werken 

met de sector om voor de langere termijn de benodigde bemensing te realiseren, 

mits er voldoende aanlooptijd beschikbaar is. Het opzetten van keuzedelen en/of 

opleidingen kost tijd, nog afgezien van de doorlooptijd van de opleiding en totstand-

koming van uitstroom. Een probleem hiermee is echter dat je wanneer de totale 

vijver aan arbeidskracht niet vergroot. Stimulerend beleid in de ene IT-gerelateerde 

sector zorgt voor meer tekorten bij andere sectoren. Het is waarschijnlijk het meest 

waardevol om breed in te zetten op het ontwikkelen van de zogenoemde STEM (Sci-

ence, Technology, Engineering, and Mathematics) kennis en vaardigheden. 

 

• Uiteindelijk geeft de groei van de datacentersector wel een boost aan de IT-sector, 

maar dat heeft gezien de beperkte omvang van de sector in Flevoland maar beperkt 

effect op de hele regionale economie. Een hyperscale datacenter (of internationaal 

datacentercluster) heeft desondanks wel degelijk een groot effect op een relatief 

kleine gemeente (als Zeewolde) gezien het aantal (meer dan 400 FTE) en het type 

banen ten opzichte van de huidige werkgelegenheid, zowel tijdens de bouwfase als 

daarna. 

 

76 Overzicht LISA-data per provincie - [lisa.nl] 

https://www.lisa.nl/data/gratis-data/overzicht-lisa-data-per-provincie


 

Dialogic innovatie ● interactie & Pb7 Research 74 

• Het is lastig om ‘hard’ vast te stellen hoeveel een datacenter ‘indirect voorwaarts’ in 

de regio oplevert en welke clusterkansen hieruit voortkomen. De observaties dat 

(met name colocatie) datacenters vooral een aantrekkende werking hebben op an-

ders (colocatie) datacenters is een vrij beperkte bevinding wat betreft brede 

economische spin-off.  

o Wanneer internationale klanten kiezen voor een internationaal colocatie da-

tacenter, dan volgt maar zelden een significant kantoor en volstaat een klein 

technisch team (hoewel zelfs dat kan worden uitbesteed). Ook bij Neder-

landse bedrijven zien we dat: indien partijen voor hun IT-infrastructuur een 

internationaal datacentrum in de MRA kiezen, leidt dat niet of nauwelijks tot 

de verplaatsing van kantoren of andere bedrijvigheid in dezelfde richting. 

Het effect van hyperscale datacenters is waar mogelijk nog kleiner, aange-

zien hun klanten het datacenter niet hoeven te betreden.  

o Wel is de aanwezigheid van datacenters belangrijk voor lokale bedrijven die 

willen profiteren van digitalisering. En er zijn wel degelijk mogelijkheden te 

onderzoeken op het gebied van duurzaamheid. 

 

• Wat betreft de bredere kansen voor digitalisering kan de provincie lessen trekken uit 

bestaande initiatieven, zoals Regio Foodvalley (voor Agrifood), Portbase (voor Mari-

tiem en Logistiek) en MITC als fundament voor digitale innovatie in de 

mobiliteitssector (voor Mobiliteit). De directe datacentervraag vanuit dergelijke ini-

tiatieven zal overigens beperkt zijn in verhouding tot de potentiële omvang van 

colocatie datacenters in het midden- en hoge scenario. Het kan ook gefaciliteerd 

worden vanuit de huidige regionale datacenters, mits ze enige ruimte tot groei krij-

gen, en de cloud. De lessen uit het clusterbeleid lieten verder zien dat clusters niet 

uit het niets ontstaan en dat er wel een kritieke massa nodig is voordat er enige 

schaal en impact kan ontstaan. 

 

• Bij het vormgeven van eventueel clusterbeleid moet eerst duidelijk worden wat het 

hoger liggende doel van het beleid: gaat het om het stimuleren van economische 

activiteit van de sector en haar toeleveranciers? Om innovatie op specifieke onder-

werpen binnen de sector? Of om iets veel breders zoals de digitalisering van het mkb 

of het vernieuwen van de agrarische sector? In dat laatste geval vragen wij ons af 

of er niet doelmatigere en meer doeltreffende manieren zijn om dit te bereiken dan 

via de as van de datacentersector.  

 

• Het generieke en infrastructurele karakter van datacenters en de aard van de impact 

(ruimtelijk, energie, etc.) doet de vraag rijzen of een smalle sectorale aanpak wel de 

juiste weg is. Wat betreft het benutten van de kansen toont dit onderzoek aan dat 

de regionale baten van (groei in) datacenters niet zo zeer lokaal liggen. Daarbij lig-

gen de uitdagingen bij digitalisering op andere vlakken dan de datacentercapaciteit 

(human capital, veranderbereidheid ondernemers, etc.). Kijken we naar de lasten 

(in termen van ruimtelijke inpassing en het energieverbruik) dan ligt het waarschijn-

lijk meer voor de hand om te werken met meer generieke en integrale beleidskaders 

op alle (economische) ontwikkelingen die een hoge ruimtelijke impact of grote be-

lasting op het energienetwerk hebben. Wil men de sector toch specifiek behandelen, 

dan kan men de sector als geheel stimuleren of faciliteren, of kaders stellen op een 

aantal specifieke zaken (restwarmte, watergebruik, ruimtelijke inpassing) omdat die 

voor Flevoland in een integrale afweging belangrijk zijn). Kortgezegd moet eerst de 

vraag worden gesteld of men datacenters (hoe dan ook) wil faciliteren of stimuleren 

in Flevoland (al dan niet op basis van deze verkenning), om vervolgens de vraag 
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stellen hoe men zo goed mogelijk de lokale en regionale baten kan toe-eigenen en 

vergroten waar mogelijk (hoe beperkt die mogelijk ook zijn). 
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Bijlage 1. Onderzoeksvragen 

In de offerte-aanvraag heeft de provincie onderstaande onderzoeksvragen opgenomen. In 

Tabel 20 tonen wij de relatie tussen deze onderzoeksvragen en het door ons gehanteerde 

onderzoeksmodel. 

Economisch ecosysteem 

• Gebaseerd op de verkenning van Stratix (zie bijlage 3) 77 en de ontwikkelingen van 

afgelopen jaar welke ontwikkelingen en/of effecten met betrekking tot datacenters 

kunnen we nog binnen Flevoland verwachten? 

• Hoe sluiten de datacenterontwikkelingen aan op de economische profielen van de 

gemeenten in Flevoland? 

• Welke invloed hebben datacenters in Flevoland op het bouwen van een Flevolands 

economisch ecosysteem? 

• Welke kansrijke spin-off effecten kunnen in Flevoland optreden als gevolg van de 

komst van datacenters en hoe kunnen zij efficiënt gestimuleerd worden? 

• Met kansrijk bedoelen wij economie-stimulerende spin-offs die aansluiten bij het 

meerjarenbeleid van het Rijk (EDIH, digitaliseringsvraagstuk mkb etc.) en het meer-

jarenbeleid/toekomstperspectief van de overheden, mbo en hbo-instellingen en 

arbeidsmarktregio in Flevoland. 

• Een datacenter vernieuwt zijn inventaris/apparatuur regelmatig. Zitten hier moge-

lijkheden voor hergebruik en bedrijvigheid binnen circulaire economie? En biedt het 

mogelijkheden om laagopgeleide mensen of mensen met een afstand tot de arbeids-

markt aan werk te helpen? 

• Welke effecten heeft de komst van datacenters op toekomstige acquisitietrajecten? 

• Welke andere sectoren/ondernemingen moeten geacquireerd worden om de toege-

voegde waarde van datacenters voor Flevoland te maximaliseren? Hierbij gaat het 

om een strategiebepaling voor de gerichte acquisitie in Flevoland. 

• Is de komst van de 4e hyperconnectiviteitshub van toegevoegde waarde voor Flevo-

landse bedrijven? 

Digitalisering 

• Hoe kunnen datacentersontwikkelingen bijdragen aan de digitale bereikbaarheid van 

het gebied? 

• Onder digitale bereikbaarheid verstaan we niet alleen dat iedereen over supersnel 

internet kan beschikken, maar dat iedereen er ook gebruik van kan/gaat maken en 

mee kan/gaat werken. En hoe zorgen we er voor dat we digitale bereikbaarheid 

borgen cq. slimme oplossingen bedenken om te voorkomen dat de digitale bereik-

baarheid steeds meer energie, grondstoffen etc. vraagt. 

• Hoe kan bijgedragen worden aan de verdere digitalisering van het midden- en klein-

bedrijf? 

• Kan het datacenter financieel, in menskracht of in ontwikkelkracht/innovatiekracht 

bijdragen aan de bestaande samenwerkingen en ontwikkelingen (zoals de logistieke 

clusters, samenwerking van de IT-bedrijven in Flevoland of de regionale EDIH-hub 

etc.)? 

 

77 Betreft de bijlage bij de offerteaanvraag, niet de bijlage van dit rapport 
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Human Capital 

• Welke invloed heeft de komst van datacenters en de digitalisering van de Flevolandse 

economie op benodigd opleiding en de eisen die gesteld worden aan werknemers? 

Kunnen we de komst van datacenters gebruiken/inzetten voor de digitalisering van 

de economie en het digitaliseringsvraagstuk in Flevoland ? Als dat wel het geval is 

wat betekent dat voor het bestaande opleidingsaanbod in Flevoland en het aanbod 

van digitaliseringsinstrumenten voor ondernemers? Naar welke werknemers zijn da-

tacenters concreet op zoek. Welke opleiding/skills moeten deze medewerkers 

hebben? 

• Aan welke groep van de bevolking leveren datacenters het grootste economische 

voordeel op? Zijn dat regionale arbeidskrachten of profiteren hier voornamelijk de 

werkenden vanuit aangrenzende regio’s? 

• Welke eisen worden aan (toekomstige)werknemers van datacenters gesteld en 

welke eisen aan (toekomstige) werknemers in sectoren waar IT/technologie een 

steeds grotere rol gaat spelen. Welke sectoren zijn dit? Is het hbo en mbo in Flevo-

land in staat om hier (tijdig) een scholingsaanbod voor te realiseren? 

• Hoe en op welke manier kan de maatschappelijke bijdrage van datacentersector ver-

groot worden? Onder maatschappelijk belang verstaan we een bijdrage van de 

datacentersector aan de ontwikkeling van de economie, onderwijs en arbeidsmarkt 

in Flevoland. We weten dat bestaande datacenters bijv. werken met regionale fond-

sen die ingezet kunnen worden voor o.a. de leefbaarheid, onderwijsprojecten, 

verduurzaming etc. 

Tabel 20. Match tussen onderzoeksvragen en onze onderzoeksopzet 

 

Toegevoegde Waarde (BNP) Human Capital 

(Werkgelegenheid en 

onderwijs) 

Directe impact • Huidige en verwachte omzet en bestedingen van 

datacenters, gesegmenteerd: 

o Hyperconnectivity colocatie 

o Regionale colocatie 

o Overige colocatie 

o Hyperscale datacenters 

• Huidige en verwachte werkgelegenheid en vacatures 

(zelfde segmentatie) 

• Opleidingsbehoeften 

Indirecte impact 

(toeleveranciers) 

• Welke type toeleveranciers zijn van belang? 

• Mogelijkheden voor recycling/circulariteit 

• Wat is hun gezamenlijke TW binnen de scenario’s? 

• Hoeveel besteden ze in de regio? 

• Welk deel kan binnen de provincie worden gerealiseerd? 

• Welke type werkgelegenheid wordt lokaal gecreëerd? 

• Wat zijn de opleidingsbehoeften? 

Geïnduceerde impact 

(impact op lokale bedrijven 

– uitgaven werkenden) 

• Welke extra omzet/TW kunnen lokale bedrijven 

verwachten (consumentenuitgaven)?  

• In hoeveel werkgelegenheid laat zich dat vertalen?  

Provinciale/lokale  

digitale infrastructuur 

• Wat is de impact op (zakelijke) connectiviteit? 

• Wat is het belang van colocatie en andere 

datacenterdiensten, zoals lokale clouddiensten, edge? 
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Toegevoegde Waarde (BNP) Human Capital 

(Werkgelegenheid en 

onderwijs) 

Digitale clustering 

(uitstralingseffecten) 

• Welke type bedrijven (kunnen) worden aangetrokken 

door diverse typen datacenters? 

• Welke type datacenters werken 

ondersteunend/versterkend voor (mogelijk) digitale 

clusters (Smart XYZ, EDIH)? 

• Welke investeringen/ samenwerkingsverbanden kunnen 

verwacht/gestimuleerd worden? (digitale clustering, maar 

ook bijv. restwarmte?) 

• Hoe profiteren digitale clusters van de lokale nabijheid 

van datacenters?  

• Wat zijn logische locaties, gezien de economische 

profielen van de gemeenten?  

• Beschrijving impact werkgelegenheid en 

opleidingsbehoeften 

• Welke investeringen/ samenwerkingsverbanden kunnen 

verwacht/gestimuleerd worden 

(onderwijs/arbeidsmarkt)? 

 

 

 



 

Dialogic innovatie ● interactie & Pb7 Research 80 

Bijlage 2. Definities 

Cloud: Via internet op aanvraag toegang tot een gedeelde verzameling eenvoudig aanpas-

bare computermiddelen zoals servers, software en dataopslag. Diensten worden naar 

behoefte afgenomen zonder hulp van de aanbieder (selfservice), betalen is op basis van 

werkelijk gebruik. 

Colocatie: Het huren van geconditioneerde datavloer en ruimte in computerracks bij een 

externe partij.  

Data soevereiniteit: het hebben van zeggenschap over de opslag en verwerking van ge-

gevens en het hebben van controle over wie daar toegang toe heeft. 

Datacenter: Een gebouw met geconditioneerde ruimte waarin servers en bijbehorende ap-

paratuur worden geplaatst.  

Datavloer: de hoeveelheid vloeroppervlakte waar computerapparatuur kan worden opge-

steld. 

Edge: De rand van het netwerk; wat niet tot de kern behoort 

Edge computing: Verwerking van data aan de rand van het netwerk, dichtbij (maar niet 

op) het apparaat. 

Hyperscale datacenter: Zeer groot datacenter van een cloud provider of tech bedrijf, van 

waaruit deze alleen zijn eigen diensten aanbiedt. 

Internet of Things (IoT): Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alle-

daagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen. 

Kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI): Het vermogen van een sys-

teem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om 

deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aan-

passing. 

Latency: De vertraging in de dataoverdracht over een datacommunicatienetwerk. Lage (of 

low) latency is een minimale vertraging. 

Metrodatacenter: Datacenter dat als een hub in een grootstedelijke regio is geplaatst om 

deze regio met een betere performance te kunnen bedienen. 

Microdatacenter: Zeer klein, autonoom functionerend datacenter dat op zeer kleine af-

stand fpublicunctioneert van endpoint devices (<10 km). 

Regionaal datacenter: Datacenter dat zich voornamelijk bezighoudt met diensten voor 

klanten binnen een actieradius van circa 30 minuten. 

Retail colocatie: Colocatie gericht op klanten met een vermogen van minder dan 1 MW. 

Bedrijfsdatacenter of enterprise datacenter: Datacenter die alleen door de uitbater zelf 

gebruikt wordt.  

Wholesale colocatie: Colocatie gericht op klanten met een vermogen van 1 MW of meer. 
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Bijlage 3. Overzicht interviewrespon-

denten 

Voor dit onderzoek hebben we gesproken met partijen uit de datacentersector, de toeleve-

ranciersketen en overheden. Hieronder tonen wij de organisaties en gesprekspartners.  

Tabel 21. Overzicht interviewrespondenten 

Organisatie  Naam 

Liander Mark Jurjus 

Dutch Datacenter Association (DDA) Stijn Grove, Tim Smulders 

NorthC Datacenters Alexandra Schless 

Somerset Randolf Nijsse 

Serverius Gijs van Gemert 

Datacenter Almere Andrew van der Haar 

Microsoft Rob Elsinga, Annemarie Costeris 

Google Dyonne Niehof, Rita Margarido 

Meta Edo Haveman, Aoife Flynn 

Workrate Miguel Vijlbrief 

ROC Friese Poort  Rob Beekmans  

ROC van Flevoland  Lieke Witlox  

Windesheim Almere Bart Nauta  

SURF Erik Kentie 

Smart Industry Hub Noordwest / FME Amber Fiechter, Tim van de Zandt 

AMS-IX Ruben van den Brink, Alex de Joode 

EZK Egbert van Laar, Veerle van Heesch 

Gemeente Dronten Jacques van den Bosch  

Gemeente Zeewolde Renate Slokker, Jan Nieuwenhuis 

Gemeente Almere Bjorn Borgers  

Provincie Flevoland Marja Bos 

Gemeente Odense Joost Nijhoff 
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Bijlage 4. Additionele tabellen 

 

Directe binnenlandse bestedingen (€ Mln) Datacenters uit Flevoland (aan toeleveranciers) 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 17 0 17 

2025 42 160 202 

2030 51 288 340 

Scenario 2: midden 

2021 17 0 17 

2025 220 160 380 

2030 286 288 574 

Scenario 3: hoog 

2021 17 0 17 

2025 310 160 470 

2030 518 607 1.124 

  

Binnenlandse bestedingen (€ Mln) datacenters uit Flevoland per jaar, 2030 

 Scenario 0: 

huidige sit-

uatie 

Scenario 1: 

reguleren 

Scenario 2: 

faciliteren 

en sturen 

Scenario 3: 

stimuleren 

Bouw 3 37 106 226 

Energiekosten 4 102 156 299 

Facilitaire apparatuur 

(UPS, bekabeling, koeling) 

3 44 88 165 

Computerapparatuur 1 9 16 31 

Installatie & onderhoud 2 118 143 280 

Inhuur (operationeel) 3 29 67 124 

TOTAAL 17 340 574 1.124 
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Directe binnenlandse werkgelegenheid (FTE) datacenters uit Flevoland   

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 52 0 52 

2025 109 0 109 

2030 159 410 569 

Scenario 2: midden 

2021 52 0 52 

2025 474 0 474 

2030 764 410 1.174 

Scenario 3: hoog 

2021 52 0 52 

2025 657 0 657 

2030 1.362 650 2.012 

    

Indirecte binnenlandse bestedingen (€ Mln) Datacenters uit Flevoland (door toeleveranciers) 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 5 0 5 

2025 13 51 64 

2030 16 92 108 

Scenario 2: midden 

2021 5 0 5 

2025 70 51 121 

2030 91 92 183 

Scenario 3: hoog 

2021 5 0 5 

2025 99 51 150 

2030 165 193 358 
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Indirecte binnenlandse werkgelegenheid (FTE) Datacenters uit Flevoland (bij toeleveran-

ciers) 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 16 0 16 

2025 35 600 635 

2030 51 131 181 

Scenario 2: midden 

2021 16 0 16 

2025 151 600 751 

2030 243 132 374 

Scenario 3: hoog 

2021 16 0 16 

2025 209 900 1.109 

2030 434 507 941 

    

 

Geïnduceerde binnenlandse bestedingen (€ Mln) Datacenters uit Flevoland  

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 3 0 3 

2025 7 25 32 

2030 8 46 54 

Scenario 2: midden 

2021 3 0 3 

2025 35 25 60 

2030 45 46 91 

Scenario 3: hoog 

2021 3 0 3 

2025 49 25 74 

2030 82 96 178 
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Geïnduceerde binnenlandse werkgelegenheid (FTE) Datacenters uit Flevoland   

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 8 0 8 

2025 17 72 89 

2030 25 65 90 

Scenario 2: midden 

2021 8 0 8 

2025 75 72 147 

2030 121 65 186 

Scenario 3: hoog 

2021 8 0 8 

2025 104 108 212 

2030 216 139 354 

    

 

Totale binnenlandse bestedingen (€ Mln) Datacenters uit Flevoland   

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 25 0 25 

2025 62 236 298 

2030 76 426 502 

Scenario 2: midden 

2021 25 0 25 

2025 325 236 561 

2030 423 426 848 

Scenario 3: hoog 

2021 25 0 25 

2025 457 236 694 

2030 765 896 1.661 
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Totale binnenlandse werkgelegenheid (FTE) Datacenters uit Flevoland 

 Colocatie Hyperscale TOTAAL 

Scenario 1: laag 

2021 76 0 76 

2025 161 672 833 

2030 234 605 840 

Scenario 2: midden 

2021 76 0 76 

2025 700 672 1.372 

2030 1129 605 1.734 

Scenario 3: hoog 

2021 76 0 76 

2025 971 1.008 1.979 

2030 2.012 1.296 3.308 

    

 

Werkgelegenheid (FTE) datacenters uit Flevoland naar functie, exclusief inhuur in 2030 

 Scenario 0: 

huidige sit-

uatie 

Scenario 1: 

reguleren 

Scenario 2: 

faciliteren 

en sturen 

Scenario 3: 

stimuleren 

Beveiliging 1 11 24 41 

Facility engineers 22 212 455 781 

IT technicians 4 41 88 151 

Project managers 2 20 43 75 

Site managers 3 31 67 114 

Customer service (ser-

vice delivery manager, 

help desk)  2 17 36 61 

Front-office (Sales en 

marketing) 2 21 46 79 

Back-office (HR, finance, 

directie, etc., behalve IT)  4 39 84 144 

IT (eigen systemen) 3 31 68 116 

Overig 3 24 53 90 

Totaal 47 448 963 1.652 
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