
 

 

 

 

Geacht College, 

 

In overeenstemming met artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere 

werkzaamheden van Provinciale Staten willen wij het College van Gedeputeerde Staten het volgende 

vragen. 

 

Inleiding 

Op donderdag 19 februari 2014 bracht de Minister van Onderwijs Jet Bussemaker een werkbezoek aan 

Noord-Holland. Zij bezocht onder andere het Technisch College Velsen en een bedrijf dat een intensieve 

samenwerking heeft met het Technisch College wat betreft stageplekken.  

 

Het betreffende bedrijf is marktleider in Nederland op het gebied van het leveren van de bouw, levering 

en integratie van hoofdcomponenten (in dit geval noodaggregaten) voor, onder andere, datacentra. Op 

de vraag van de PvdA of het bedrijf dan ook betrokken is bij het nog te bouwen datacentrum van 

Microsoft in de Wieringermeer ontvingen wij echter een teleurstellend antwoord. Microsoft heeft geen 

aanvragen voor de bouw van hoofdcomponenten bij de regionale bedrijven gedaan, zo vertelde de 

directeur ons. Microsoft gaat in het algemeen amper gebruik maken van Noord-Hollandse bedrijven bij 

de ontwikkeling en bouw van het datacentrum.  

 

Nederland kent vele bedrijven die op technisch vlak hoogwaardige kwaliteit leveren. Bovendien zijn 

Nederlandse bedrijven goed op de hoogte van de hier geldende wet- en regelgeving. Naast 

vakmanschap is het ook in die zin voor de hand liggend om Nederlandse bedrijven in te schakelen bij 

dergelijke grote bouwprojecten. De PvdA fractie is net als veel andere partijen verheugd met de komst 

van Microsoft naar Noord-Holland. Het levert Nederland en in het bijzonder Noord-Holland veel directe 

en indirecte werkgelegenheid op. Maar kennelijk wel pas als het datacentrum er eenmaal staat, en niet 

in de voorfase. Dit betreurt de PvdA, en we hebben hierover de volgende vragen aan het College van 

Gedeputeerde Staten: 

 

Vragen 

1. Klopt het dat Microsoft amper gebruik gaat maken van regionale bedrijven bij de bouw van het 

datacentrum in de Wieringermeer? Zo ja, sinds wanneer is dit u bekend?  

2. Hoeveel van de totale investering wordt daadwerkelijk bij Nederlandse en Noord-Hollandse 

bedrijven besteed? 

3. Zijn er in het onderhandelingsproces afspraken gemaakt tussen de provincie en Microsoft wat 

betreft het betrekken van lokale bedrijven bij de bouw van het datacentrum? Als er geen 

specifieke afspraken zijn gemaakt, kan het College uitleggen wat hier de reden voor is? 

4. Heeft het College zich hard gemaakt voor betrokkenheid van Noord-Hollandse bedrijven bij de 

bouw van het datacentrum? Zo ja, op welke momenten en met welk resultaat? Zo nee, waarom 

niet? 

5. Is het College het eens met de PvdA-fractie dat Nederlandse bedrijven voldoende ervaring en 

kwaliteit in huis hebben om aan de (hoge) eisen van Microsoft te kunnen voldoen en dat hun 

kennis van lokale wet- en regelgeving hen zelfs een streepje voor geeft? Zo nee, waarom denkt 

u van niet? 



 

6. Bent u voornemens om Microsoft alsnog te vragen wel gebruik te maken van regionale 

bedrijven en de in Noord-Holland aanwezige expertise met betrekking tot de bouw en 

onderhoud van het datacentrum? 

 

Namens de PvdA Statenfractie, 

 

Adnan Tekin, Statenlid  


