
OCRAi iE 

Si
Q Uir adu

> Retouradres Postbus 220011 2500 EA Den Haag

Gemeente Tynaarlo(DR) 
t.a.v. de griffier 
Postbus 5 
9480 AA VRIES

Rt'f n?
Nationaal I^rogtamma '

ReglortaiP''"
ItroMgie 1 E JAN 2020

Teani Ministerie van
Jtonjefljaiuisa.Zahsn cn
Koninkrijksrelaties
DGBRW, Directie Democratie 
en Bestuur, Programma 
Versterking Democratie en 
Bestuur

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 220011 
2500 EA Den Haag 
Nederland

Contactpersoon
Annajorien Prins 
T 0650079648 
annaiorien.Drins@minbzk.nl

Datum 13 januari 2020
Betreft Aanbieding Essay 'Energie en Democratie van Prof.dr. Marcel 

Boogers

Geachte lezer,

Graag sturen wij u een exemplaar van het essay 'Energie en democratie: hoe 
democratische invloed op Regionale Energie Strategieën en andere complexe 
besluitvormingsprocessen kan worden versterkt', van prof. dr. Marcel Boogers.

Gemeenten, waterschappen en provincies zijn momenteel aan zet om een 
Regionale Energiestrategie - afgekort een RES - op te stellen. Daartoe zijn 30 
regio's gevormd. Het is belangrijk dat volksvertegenwoordigers vroegtijdig 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de RES'en, omdat de energietransitie een 
enorme impact op het dagelijks leven van inwoners en ondernemers heeft. Niet 
alleen financieel, maar ook sociaal en ruimtelijk. Bestuurders hebben een rol om 
de volksvertegenwoordigingen in stelling te brengen en het is belangrijk dat 
volksvertegenwoordigers zelf ook betrokken willen zijn. Griffiers kunnen daar een 
belangrijke rol bij spelen.

Het is in de regio's zelf waar volksvertegenwoordigers hun besluitvorming over de 
RES organiseren. Om richting te geven aan vragen over democratische 
besluitvorming, hebben wij Marcel Boogers, hoogleraar Innovation en Regional 
Governance aan de Universiteit van Twente, gevraagd een essay te schrijven. In 
zijn essay zet hij uiteen op welke wijze invulling gegeven kan worden aan een 
meerlagige democratie.

Wij hopen hiermee regio's te helpen bij de vraag hoe volksvertegenwoordigers 
hun rol kunnen nemen bij de totstandkoming van de RES'en.

Hoogachtend,

Boudewijn Steur 
Programmamanager Versterking 
Democratie en Bestuur

Kristel Lammers 
Programmadirecteur 
Nationaai Programma RES
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