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

Tijdens deze beeldvormende sessie wordt gepeild 
en getoetst of de statenleden aandachtspunten 
hebben bij de procedure om te komen tot de RES 
2.0.  
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Met de informatiebrief RES Flevoland worden 
Statenleden geïnformeerd over de stand van zaken 
richting de RES 2.0. welke op 1 juli 2023 dient te zijn 
vastgesteld. De peilen en toetsen procedure stelt 
daarbij de Statenleden in de gelegenheid om zich 
over het onderwerp uit te spreken. 
 
De informatiebrief is vanuit het Kernteam RES 
Flevoland gedeeld met de andere deelnemende 
overheden (gemeenten en waterschap). Deze 
overheden delen de informatiebrief tegelijkertijd 
met hun volksvertegenwoordigingen. Omwille van 
historische redenen (zie hieronder) is gekozen voor 
een pijlen en toetsen procedure richting de Staten. 
 

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) 

Er wordt een korte presentatie met gelegenheid tot 
vragen en gesprek. gegeven waarin het proces naar 
de RES 2.0 wordt geschetst. Na deze presentatie is 
er gelegenheid voor de statenleden om vragen te 
stellen. 
 

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

90 minuten 

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

Op 27 mei 2020 hebben PS het bod bij de concept 
RES vastgesteld. 
 
Op 30 juni 2021 hebben PS de RES 1.0 vastgesteld 
(Statenvoorstel 2773215).  
Het bod in de RES 1.0 is gebaseerd op het 
vastgestelde beleid voor wind en zon.  
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Bij de vaststelling van de RES 1.0 zijn signalen 
opgevangen (waaronder afgekeurde motie 6 – 
Kaderstelling ambities RES 2.0) dat er vanuit de 
Staten behoefte is om bij het om te komen tot de 
RES 2.0 proces aanvullende wensen en vragen door 
te geven. 
 
Dit moment van peilen & toetsen voorziet in de 
behoefte door de wensen van de huidige Staten te 
inventariseren. Vervolgens kan er na de provinciale 
verkiezingen in 2023  (en dus onder een nieuw 
college en Staten) de doorvertaling gemaakt 
worden naar het dan gewenste ambitieniveau.    
 

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

De Informatiebrief Volksvertegenwoordigers RES 
2.0 Flevoland en zijn bijlagen: 

- Bijlage II - Reactie Kernteam RES op moties 
en amendementen RES 1.0 Flevoland 

- Bijlage II - Reactie Kernteam RES op moties 
en amendementen RES 1.0 Flevoland. 

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

Gedeputeerde Jop Fackeldey 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, zie bovenstaand. 

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

 

In het voorjaar van 2023 zal de Flevolandse RES 2.0 
geagendeerd worden ter besluitvorming in 
gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene 
Vergadering. Het kernteam RES Flevoland zal in de 
tussenliggende periode zorg dragen voor de 
informatiestroom richting de 
volksvertegenwoordigers van Flevoland. 
 

 
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Informatiebrief Volksvertegenwoordigers RES 2.0 Flevoland 2916277 Ja 
Bijlage I - Reactienota moties en amendementen Concept RES 
Flevoland 

2916278 Ja 

Bijlage II - Reactie Kernteam RES op moties en amendementen 
RES 1.0 Flevoland 

2916282 Ja 

  
 


