Van: @flevoland.nl>
Datum: 3 juni 2021 om 12:54:07 CEST
Onderwerp: Nog een keer onder de aandacht: De RES-gespreksassistent
Goedemiddag,
Ter informatie (wellicht ten overvloede) stuur ik onderstaande door. Het gaat om de
handige tool: RES-gespreksassistent.
…………..
Programmasecretaris RES
Bereikbaar op ma. (tot 14.30 uur) -di.-woe.- do.
M: 06 ………….

FLEVOLAND

Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad

Onderwerp: Nog een keer onder de aandacht: De RES-gespreksassistent
Aan de leden van de AAC Energie

Beste leden van de AAC Energie,
Hij staat al een ruime maand online. Toch horen we links en rechts mensen die hem net
ontdekken en daar blij mee zijn. Daarom willen wij je via deze mail nog een
keer informeren over de RES-gespreksassistent; een tool voor factchecking en veel
gestelde vragen over de RES. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner,
initiatiefnemer, of geïnteresseerde in de RES gemakkelijk doorheen navigeren.
Bijvoorbeeld als je je voorbereidt op een gesprek over de RES, als je simpelweg meer te
weten wilt komen over de RES, of wanneer je als organisatie wel eens vragen over de
RES ontvangt.
De gespreksassistent is opgedeeld in 8 thema’s:
• Wat is de RES
• Tijdlijn en mijlpalen
• Werkwijze
• Wind, zon & warmte
• Andere energiebronnen

•
•
•

Natuur & ruimte
Participatie
Meer info & begrippenlijst

Per thema geeft korte en bondige informatie, aangevuld met achtergrondinformatie via
een ‘lees meer’. Deel de RES-gespreksassistent vooral binnen je netwerk, zodat zoveel
mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de tool. Mocht je naar aanleiding van deze
mail, of de informatie in de gespreskassistent vragen hebben, schroom dan zeker niet
om even te mailen.
Interprovinciaal Overleg
Communicatieadviseur
Herengracht 23
2511EG Den Haag
Tel:
+31…..
Email: @ipo.nl

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the
Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

