Memo
Aan

: De gemeenteraad

Datum

: 16 juli 2019

Afzender

: College van burgemeester en wethouders

Onderwerp

: Beantwoording vragen Plaatselijk Belang
Terschelling over het Ziggo datacenter
: Kaart met afmetingen en locatie

Bijlage(n)

De fractie van Plaatselijk Belang Terschelling heeft voorafgaand aan de
door VodafoneZiggo georganiseerde bewonersbijeenkomst van 1 juli
2019 vragen gesteld over het Ziggo datacenter. Tijdens deze
bewonersbijeenkomst zijn onderstaande vragen beantwoord.
Vraag 1: Wat zijn de afmetingen en wat is de exacte locatie, dus kunt u
het plan van Ziggo inzichtelijk maken?
VodafoneZiggo stelt dat het om de volgende afmetingen gaat:
Oppervlak: 7,47 m x 5,49 m = 41,01 m2
Hoogte: 3,35 m
Locatie: Zie bijgevoegde kaart.
Vraag 2: Is er een onderzoek geweest naar de geluidsoverlast die kan
ontstaan door de koelventilatoren. (Ventilatoren zijn gebruikelijk met een
verscheidenheid aan apparatuur in een gebouw)?
VodafoneZiggo stelt dat buiten het gebouw geen geluid is te horen. De
warmte wordt niet afgevoerd, maar intern gebruikt. In verband met de
zoute lucht wordt gekozen voor intern circulerende apparatuur.
Enkel de noodaggregaat geeft geluid. Dit gebeurt in twee gevallen;
indien de noodaggregaat getest wordt of indien de stroom daadwerkelijk
uitvalt.
Vraag 3: Er moeten waarschijnlijk bomen van meer dan 80 jaar oud
worden gekapt die op de bomenlijst staan. Hoe gaat u hier mee om?
VodafoneZiggo stelt dat maximaal 1 boom moet worden gekapt.
Uitgezocht wordt of hiervoor een omgevingsvergunning nodig (voorheen
een kapvergunning) is. Daarnaast zal VodafoneZiggo de beplanting
verbeteren indien dat gunstig is voor het aanzicht en/of de flora en
fauna.
Vraag 4: Is er een locatie onderzoek geweest. Kortom, Ziggo is een
bedrijf en dat hoort op het bedrijventerrein thuis en niet binnen de
dorpsgemeenschap?
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Ja, meerdere locaties zijn onderzocht, waaronder verschillende percelen
op het bedrijventerrein. De locaties zijn afgevallen Vanwege praktische
bezwaren en/of regelgeving die aan de realisering van gebouw in de
weg staan (zie bijlage).
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Bijlage Locatieonderzoek Ziggo
Bedrijventerrein Nieuwedijk (parkeerruimte zuidwestkant)
Ligt in de reserveringszone van de dijk. Het Wetterskip heeft bezwaren
tegen plaatsing van het datacentrum in deze zone.
Gemeentewerf
Ligt ook in reserveringszone van de dijk. Daarnaast praktische
bezwaren. Het gebouw van de Ziggo moet altijd toegankelijk zijn en
daardoor een eigen ingang hebben. Daarom is de ligging eigenlijk alleen
mogelijk aan de oostkant van het terrein (zonder dat Ziggo ook toegang
krijgt tot de gemeentewerf zelf). Aan de oostkant liggen ook
hoofdleidingen van het riool. Plaatsing direct tegen de perceelgrens is
hierdoor niet mogelijk (zie bijlage 3). Onderzoek levert op dat de
realisatie van het gewenste gebouw op de gemeentewerf tot een verlies
van ca. 230m² grond van de gemeentewerf leidt. Deze grond wordt nu
gebruikt voor opslag van (bulk)goederen. Het verlies aan oppervlakte zal
bij de komst van dit gebouw verplaatst moeten worden naar de
werkhaven. De werkhaven is bestemd voor de opslag van
(bulk)goederen. Op dit moment onderzocht of dit gebied benut moet
worden voor extra parkeercapaciteit.
Bunker Zwarteweg
De bereikbaarheid kan zowel overdag als ’s nachts niet gegarandeerd
worden. Daarnaast is de apparatuur in het datacentrum gevoelig voor
stof en zand. Deze locatie is daarom geen optie voor VodafoneZiggo.
Parkeerterrein bij oude Begraafplaats
Door de bouw van een datacentrum komt een aantal parkeerplaatsen te
vervallen. Aangezien er een tekort aan parkeerplaatsen is op West geen
goede locatie.
Voormalig PTT gebouw
KPN is eigenaar van dit gebouw en is niet bereid mee te werken aan de
realisatie van een datacentrum voor VodafoneZiggo in verband met
concurrentie. Hierdoor is deze locatie geen optie.

