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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en 
Samenleving 

Onderwerp 
 

Beeldvorming RES (regionale energie strategie) – 
inwerkprogramma 

Datum beeldvorming 
 

5 april 2023 

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 – Deze beeldvorming is er op 
gericht om nieuwe statenleden te informeren over 
de RES (regionale energie strategie).   

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Ingewerkt raken in het ontstaan & proces van de 
RES in het algemeen. Geïnformeerd worden over 
het vervolg en de rol van de Staten daarin. 

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 presentatie gegeven over de RES 
waarna kort gelegenheid is voor het stellen van 
vragen. 
Vervolgens worden staten geïnformeerd over het 
vervolg en wanneer verdiepende beeldvorming op 
de voortgangsnotitie RES Flevoland 2023 wordt 
verwacht. 

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

Wij verwachten 30 minuten nodig te hebben. Voor 
verdiepende vragen kan een separaat moment 
worden ingepland of geagendeerd in een 
commissie. 

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

RES 1.0 is 30 juni 2021 vastgesteld. Destijds is 
aangegeven om elke twee jaar een nieuwe RES vast 
te laten stellen.  
 
Na vaststelling van de RES 1.0 is vast komen te 
staan dat de RES MER plichtig is. Voorts is 
geconstateerd dat het gedane bod in de 
vastgestelde RES nog volop in uitvoering is en er 
nog geen aanleiding is om de strategie/ de kaders 
te herzien.  
 
GS stelt daarom voor om de voortgangsnotitie RES 
Flevoland 2023 aan te bieden ter kennisgeving. 
Deze voortgangsnotitie zal u worden aangeboden 
in mei 2023.  

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

• Negen webinars die de NPRES in 2022 maakten 
als inwerkprogramma voor volksvertegen-
woordigers. De webinars onder meer over 
participatie, polarisatie en omgevingsbeleid zijn 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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op de website te raadplegen Terugkijken 
inwerkprogramma - Regionale Energiestrategie 
(regionale-energiestrategie.nl) 

• Een video met uitleg over de rol en positie van 
volksvertegenwoordigers in de energietransitie 
Uitleg volksvertegenwoordigers on Vimeo 

• De Handreiking RES Handreiking RES en 
werkbladen - Regionale Energiestrategie 
(regionale-energiestrategie.nl) en het werkblad 
Bestuurlijke samenwerking en besluitvorming 
Werkblad RES en bestuurlijke samenwerking en 
besluitvorming - Regionale Energiestrategie 
(regionale-energiestrategie.nl) 

• RES 1.0 De RES 1.0 | Flevolandse Energieagenda 
(fea.nl) 

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

Kernteamlid RES (Strategie & Beleid – Duurzame 
energie) 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

J. Fackeldey 

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

Beeldvormende presentatie / bespreking van de 
voortgangsnotitie RES Flevoland 2023. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
   
  

https://regionale-energiestrategie.nl/participatie/volksvertegenwoordiger/kalender+volksvertegenwoordigers/terugkijken+inwerkprogramma/default.aspx
https://regionale-energiestrategie.nl/participatie/volksvertegenwoordiger/kalender+volksvertegenwoordigers/terugkijken+inwerkprogramma/default.aspx
https://regionale-energiestrategie.nl/participatie/volksvertegenwoordiger/kalender+volksvertegenwoordigers/terugkijken+inwerkprogramma/default.aspx
https://vimeo.com/752078514
https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/handreiking+20+en+werkbladen/default.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/handreiking+20+en+werkbladen/default.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/handreiking+20+en+werkbladen/default.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/handreiking+20+en+werkbladen/werkblad+bestuurlijke+samenwerking+besluitvorming/default.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/handreiking+20+en+werkbladen/werkblad+bestuurlijke+samenwerking+besluitvorming/default.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/handreiking+20+en+werkbladen/werkblad+bestuurlijke+samenwerking+besluitvorming/default.aspx
https://fea.nl/nieuws/de-res-1-0/
https://fea.nl/nieuws/de-res-1-0/

