
  Memo  
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

  

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Presentatie stand van zaken Energie 
Expertisecentrum Flevoland (EEF) 

Datum beeldvorming 
 

22 september 2021 

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

EEF presenteert jaarlijks de stand van zaken aan de 
Statencommissie met de gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Daarnaast zal EEF zijn 
voornemen tot de aanvraag van extra middelen 
toelichten.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Statenleden zijn geïnformeerd over de stand van 
zaken EEF 

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) 

De beeldvorming start met een presentatie 
gegeven door de directeur van EEF. Daarna is er 
voor de statenleden gelegenheid om vragen te 
stellen. 

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

Maximaal 45 minuten. Presentatie circa 15 minuten 
en 30 minuten beantwoording van vragen. 

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

• Gedeputeerde Staten hebben in 2014 en 2018 
aan EEF (Stichting DE-on) een lening verstrekt 
van totaal €7.495.000 voor de versnelling van 
de energietransitie. 

• Vanaf 2019 is exploitatiesubsidie verstrekt voor 
ondersteuning van initiatieven van totaal 
€950.000 (2019-2020) en €500.000 (2021) en 
€1.000.000 ten behoeve van ontwikkelleningen. 

• Op verzoek van de provincie is in 2020 een 
evaluatie van EEF uitgevoerd. Provinciale 
Staten zijn door een mededeling hierover 
geïnformeerd. 

• Vanaf 1 september 2020 voert Stichting DE-on 
de naam ‘Energie Expertisecentrum Flevoland’, 
afgekort ‘EEF’. 

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

De laatste mededelingen over EEF en het jaarplan 
worden bijgevoegd. Daarnaast zal voorafgaand aan 
de commissie de presentatie worden gedeeld. 

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

Directeur EEF 

 
 
 
1 september 2021 
 
CZ 
 
Presentatie EEF 

 
2839630 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

geen 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Mededeling Jaarplan EEF 2021 d.d. 30 maart 2021 2754765 Ja 
Jaarplan EEF 2021 d.d. 5 november 2020 2706069 Ja 
Mededeling Evaluatie Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) 
d.d. 6 oktober 2020 

2669611 Ja 

 


