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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO provincie 
Utrecht, aan het College van GS, gesteld door de heer M. 
Fiscalini van de JA21 fractie betreffende datacenters. 

Geachte heer Fiscalini, 

In uw brief van 7 april 2021 heeft u namens de JA21fractie van de Provincie Utrecht vragen aan ons gesteld ex 
art. 47 RvO betreffende datacenters. Onderstaand treft u de beantwoording van uw vragen aan. 

Toelichting: 
Naar aanleiding van een verontrustend artikel in de Telegraaf over datacenters heeft JA21 een aantal 
schriftelijke vragen. 
In het artikel van de Telegraaf op 18 maart jl. was te lezen dat; de experts grote zorgen uiten over de 
toepassing van chemicaliën in miljoenen liters koelwater, dat het niet geregistreerd is hoeveel en welke 
chemicaliën er worden gebruikt. Om ditzelfde koelwater dat vol zit met een onbekende hoeveelheid niet 
geregistreerde chemicaliën te lozen in een naast gelegen kanaal. 
In de provincie Utrecht zitten ook een aantal datacenters. 

1. Maken deze datacenters ook gebruik van koelwater vermengd met chemicaliën? 

Antwoord: 
Wij hebben geen inzicht in de datacenters die lozen op oppervlaktewater of op het riool. 

2. Zo ja, wat gebeurt er met dit vervuilde koelwater? 

Antwoord: 
Het vervuilde koelwater zal meestal worden geloosd. Wie hiervoor bevoegd gezag is, is afhankelijk van 
hoe de inrichtinghouder het koelwater wil lozen (riool, oppervlaktewater). Hierop ziet de desbetreffende 
gemeente of waterschap toe. In geval van lozingen op de rioleringen (indirecte lozingen) houden de 
omgevingsdiensten RUD en ODRU toezicht namens de Utrechtse gemeenten. Lozen op 
oppervlaktewater valt onder de bevoegdheid van de waterschappen. 
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3. Is er geregistreerd hoeveel en welke chemicaliën er in het koelwater zitten? 

Antwoord: 
Dit is bij ons niet bekend. 

4. Hoeveel koelwater met chemicaliën wordt er geloosd? 

Antwoord: 
Dit is bij ons niet bekend. Het bevoegd gezag voor het verlenen van de lozingsvergunningen koelwater 
zijn waterschappen en gemeenten. 

5. Wordt het gecontroleerd of datacenters chemicaliën lozen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Bij indirecte lozing (lozing op riool) zijn gemeenten bevoegd gezag, afhankelijk van de gemeentelijke 
toezichtstrategie controleren de omgevingsdiensten namens de gemeenten de lozingen op riolering. 
Bij lozing op oppervlaktewater zijn de waterschappen bevoegd gezag. 

6. Als het gecontroleerd wordt, hoe wordt dit dan gecontroleerd? 

Antwoord: 
De controle vindt plaats door het betreffende bedrijf te bezoeken. Daar beoordeelt de omgevingsdienst 
naar aanleiding van hun vragen, opgevraagde documenten en rondgang door het bedrijf of het bedrijf 
voldoet aan wet- en regelgeving. Ook de door het waterschap uitgevoerde controles vinden op deze 
zelfde manier plaats. 

7. Kan GS ons voorzien van een lijst met datacenters in de provincie Utrecht? 

Antwoord: 
Nee, wij beschikken niet over een lijst van Utrechtse datacenters. 

8. Kan GS ons voorzien van een lijst met vergunde datacenters in de provincie Utrecht? 

Antwoord: 
Nee, zie het antwoord bij vraag 7. 
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9. Is GS het met ons eens dat het lozen van chemicaliën, mocht dit zo zijn, een slechte zaak is en om dit 
te voorkomen de vergunningen aangescherpt moeten worden? Zo nee waarom niet? 

Antwoord: 
Datacenters op een bedrijventerrein dienen zich te houden aan de plan MER-voorschriften voor 
lozingen bedrijventerreinen die op dat moment geldig zijn. 
Voor datacenters die zich niet op bedrijventerreinen bevinden stelt het bevoegd gezag eisen op, 
waaraan de vergunningaanvrager moet voldoen om te zorgen dat er geen verslechtering van de 
waterkwaliteit optreedt ten opzichte van de huidige situatie. 
Wij zien hierdoor geen reden om de huidige vergunningsvoorwaarden aan te scherpen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
mr. J.H. Oosters .G. Knol-van Leeuwen 
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