Memo

Beeldvorming
Registratienummer:

2758990

Datum

3 maart 2021
Afdeling

SENB

Betreft

1e beeldvormende ronde RES 1.0

Naam commissie

Statencommissie RND

Onderwerp

Concept stukken RES 1.0

Datum beeldvorming

14 april 2021

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming?

Peilen & toetsen

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het
doel?

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven?

De RES 1.0 is nog in bewerking. Voordat de stukken
de besluitvormingsronde in gaan willen we
toelichten op welke wijze de opmerkingen nav de
concept RES zijn/worden verwerkt. Daarnaast
willen we de staten de gelegenheid bieden
aandachtspunten mee te geven.
Presentatie met gelegenheid tot vragen en gesprek

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn?

1,5 uur

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?

Op 27 mei 2020 hebben PS het bod bij de concept
RES vastgesteld.

Welke informatie wordt voorafgaand aan de
beeldvorming, als bijlage van dit memo,
aangereikt?
Wie verzorgt de beeldvorming?

Oplegger en volgende concept stukken:
1. Concept -Samenvatting van de RES 1.0
2. Toelichting op het bod RES 1.0
3. Beantwoording provinciale moties en
amendementen bij de concept RES
Gedeputeerde Jop Fackeldey

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Ja, zie bovenstaand

Wat is het vervolg van deze beeldvorming?

19 mei 2021: 2e beeldvormende ronde
16 juni 2021: oordeelsvormende ronde
30 juni 2021: besluitvorming over RES 1.0

Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje

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)
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de
Procedurecommissie

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen.

Kan de beeldvorming hierdoor korter?

Let op: functietitel ipv. Naam.

Geef een zo smart mogelijke planning.
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Naam bijlage:

eDocs
nummer:

Openbaar in de zin van de
WOB
(ja/nee aangeven)

Oplegger 1e beeldvormende ronde RES

2759028

ja

Bijlage 1: Concept - Samenvatting van de Flevolandse RES 1.0

2765720

ja

2766005

ja

2765913

ja

Bijlage 2: Toelichting op het bod RES 1.0
Bijlage 3: Verwerking provinciale moties en amendementen bij de concept RES

