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Datum beeldvorming 
 

03-03-2020 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Feitelijk informeren in de vormvrije beeldvorming 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Een goede voorbereiding op de besluitvorming van 
de RES aangeboden vanuit de externe partner 
liander.  
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via deze 
memo) 

Reflectie Liander op systeemefficiëntie RES  
Liander deelt de conclusies van onze netimpact-
analyse van de Flevolandse RES. Wat betekenen de 
gekozen oplossingen uit de concept-RES voor de 
kosten, de ruimtelijke impact en de haalbaarheid 
van de energietransitie? Wat is het effect op de 
transportbeperkingen die er nu zijn? Daarnaast 
presenteert Liander de beelden, waarin wordt 
aangeven hoe het huidige bod van de concept RES 
op tijd ingepast kan worden in hun netten. Hierin 
geeft Liander aan wat er nodig is en geeft inzicht in 
concrete ontwerpen en plannen. 
 
Dronefilm van een transformatorstation  
De energietransitie heeft niet alleen impact op het 
netwerk onder de grond, maar ook op de  
omgeving boven de grond. Om een beeld te krijgen 
van de ruimtelijke opgave van  
de energietransitie, toont Liander indrukwekkende 
dronebeelden van één van onze stations, zodat de 
ruimtelijke impact virtueel wordt ervaren. 
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

60-90 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

In november 2019 heeft Liander de Topklas 1.0 
georganiseerd speciaal voor Statenleden. Hier 
werden handvatten gegeven om de energietransitie 
in Flevoland zo goed mogelijk vorm te geven. 
Tijdens deze sessie in het Provinciehuis, werd 
duidelijk dat de Statenleden graag meer informatie 
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van Liander willen ontvangen over de nieuwste 
ontwikkelingen van de energietransitie. Zoals 
bijvoorbeeld waterstof, mobiliteit en warmte. Deze 
onderwerpen, plus de resultaten van de 
doorrekening van de concept RES, wil Liander graag 
delen tijdens de online Topklas 2.0. Hierdoor kunt u 
als statenlid zich voorbereiden op de definitieve 
RES 1.0 Hierdoor ben je als Statenlid goed 
voorbereid als de definitieve RES wordt besproken. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

De presentatie wordt vooraf bijgevoegdbij het 
agendapunt. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Liander  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Nee 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

In de statenacademie van 12 april wordt de topklas 
2.0 – deel 2 geagendeerd. Hierin wordt er meer 
uitleg gegeven over waterstof, mobiliteit en 
warmte. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

   

  


