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Persbericht 

 
 
Onderzoek in milieueffectrapport voor datacenter 
Zeewolde ook hoogspanningsstation en gebruik 
restwarmte 
 

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om voor een gepland in-

dustrieterrein met groot datacenter in te gaan op de effecten van het hoogspan-

ningsstation en te onderzoeken hoe de restwarmte gebruikt kan worden. De ge-

meente Zeewolde heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde 

inhoud van het op te stellen milieueffectrapport. 

 

Polder Networks B.V. wil een groot datacenter bouwen bij Zeewolde. Deze moet komen 

op het 201 hectare tellende nieuwe bedrijventerrein ‘Trekkersveld IV’. Van dit terrein is 

166 hectare gereserveerd voor Polder Networks, waarmee dit het grootste datacenter 

van Nederland wordt. 

 

Het datacenter vraagt veel energie, waarvoor een nieuw hoogspanningsstation nodig 

is. De grote hoeveelheid restwarmte die ontstaat kan worden hergebruikt. Beide zijn 

onlosmakelijk met het project verbonden. Daarom wordt geadviseerd de gevolgen van 

het hoogspanningsstation en de mogelijkheden voor het benutten van de restwarmte te 

onderzoeken. 

 

De Commissie adviseert verder goed te onderbouwen waarom de locatie bij Zeewolde 

geschikt is voor de vestiging van een groot datacenter. Ook adviseert ze rekening te 

houden met de gevolgen voor de aanwezige natuur, zowel in de acht jaar durende aan-

legfase, als voor de periode dat het datacenter in gebruik is. 

 

 

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

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

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

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Zeewolde - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

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

