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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Tweede tranche lening DE-on 

Datum beeldvorming 
 

31 augustus 2022 

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

Voorbereiding op besluitvorming 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De beeldvorming informeert de statenleden over 
van het voornemen van Gedeputeerde Staten om 
aan Stichting DE-on (EEF) een subsidie te 
verstrekken in de vorm van een aanvullende lening 
van €6,5 miljoen onder dezelfde voorwaarden als 
de in 2014 en 2019 aan DE-on verstrekte leningen 

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) 

School-opstelling 
Verschillende tafels met stoelen 
Doel:                  interactief informeren 
Type gesprek:   zenden, met vragen stellen 
Onderwerp:       één onderwerp 
Sfeer:                (in)formeel 
Welke rollen:     kaderstellend, controlerend 
Denk aan:          ‘college’, interactieve  
                            presentatie 

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

Een uur 

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

Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 25 juli 
2014 (#1550439) aan Stichting DE-on (EEF) in 2014 
een subsidie in de vorm van een lening verstrekt 
van €6.495.000.  
Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 14 
november 2018 (#2270539) aan Stichting DE-on 
(EEF) een aanvullende subsidie in de vorm van een 
lening van € 1.000.000 verstrekt, onder dezelfde 
voorwaarden als bovengenoemde de lening van 
2014. 

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

Presentatie 
Naar verwachting zal een uur nodig zijn 

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

Senior beleidsmedewerker duurzame Energie 

 
 
 
6 juli 2022 
 
SENB 
 
Tweede tranche lening DE-on 
   
 

 
2980626 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

De input van de commissie RND wordt 
meegenomen in het statenvoorstel waarin GS het 
voornemen om aan Stichting DE-on (EEF) een 
subsidie te verstrekken in de vorm van een 
aanvullende lening €6,5 miljoen voor wensen en 
bedenkingen voorlegt aan PS  
Voorgenomen planning: 

• Commissie RND Oordeelsvormend 28 
september 2022 

• Besluit PS december 26 oktober 2022 
 

  
 
  


