
Geef stemmen aan onze toekomst!

Wij jongeren (18-35 jaar) hebben belang bij toekomstbestendige Regionale Energiestrategieën
(RES’en). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente
uitgevoerd gaat worden. Het gaat dus over onze toekomstige leefomgeving en energievoorziening.
Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt, dus wij als jongeren moeten nú mee kunnen
praten. Wij als JongRES Noord-Holland zetten ons in om de stem van de toekomst mee te laten
klinken in de RES’en.

Wat is het probleem?
Wij jongeren worden onvoldoende bereikt en komen vaak niet aan het woord bij ontwikkelingen die
wel degelijk invloed hebben op onze leefomgeving. Wij krijgen deze ontwikkelingen niet mee omdat
traditionele vormen van communicatie, zoals brieven, lange beleidsdocumenten en
slaapverwekkende avondsessies, nog te veel ingezet worden. Hierdoor voelen wij ons niet
uitgenodigd om in gesprek te gaan, ondanks het feit dat wij ervaren dat de meerderheid van de
bestuurders en raadsleden onze stem essentieel vinden in de RES’en. Daarom pleiten wij voor
communicatie in onze taal en kies ervoor om ten minste 40% van de deelnemers jonger dan 35 jaar
te laten zijn bij participatietrajecten. Want 40% is het percentage van de populatie onder de 35 in
Noord-Holland.

De transitie naar duurzame opwek van elektriciteit maken we graag samen!
De komende jaren worden in veel gemeenten energieprojecten in uitvoering gebracht en wordt alle
gemeenten gevraagd bij te dragen aan de RES 2.0. De ambities in Noord-Holland liggen hoog. Met
alleen maar negatieve geluiden over zonnepanelen en windmolens zullen deze ambities niet gehaald
worden. Uit jongerentafels die wij hebben georganiseerd en andere voor en door jongeren
georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat jongeren actief mee willen denken over
duurzaamheidsambities in hun eigen woonplaats. Dit blijkt ook uit landelijk en regionaal onderzoek:
jongvolwassenen willen betrokken zijn bij dit proces[1].

Wij gaan graag met u in gesprek over de manier waarop wij als jongeren willen meepraten en
meebeslissen over de RES’en en op deze manier kunnen laten horen wat voor toekomst écht bij ons
past! Betrek jongeren vroegtijdig in het proces en laat ons onze frisse inbreng leveren; daarmee zorg
je ook nog voor meer betrokkenheid en nieuwe inzichten/energie van beide kanten!

[1] Door I&O research is een enquête uitgezet waaraan zo’n 8.000 jongeren hebben meegedaan. Resultaten van dit onderzoek  zijn hier
(https://www.ioresearch.nl/actueel/jongeren-positief-over-duurzame-energie/) te vinden. De resultaten voor elke RES zijn ook apart beschikbaar, neem hiervoor aub
contact op (nh-zuid@jongresnederland.nl).

Acties

De energietransitie en het nakomen van de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord is bepalend
voor onze toekomst. Zorg er voor dat jongeren meepraten, meedenken en meebeslissen. Dit kunnen
wij realiseren door:

1. Betrek ons vroeg bij beslissingen over onze toekomst en maak 40% jongerenparticipatie het
‘nieuwe normaal’

2. Praat in onze taal, geen beleidsdocumenten in passieve taal maar korte bondige berichten
over doelstellingen en acties

3. Maak gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram en TikTok omdat wij daar
allemaal op te vinden zijn.

4. Organiseer acties op plekken waar wij komen. Ga bijvoorbeeld naar festivals waar jongeren
ook heen gaan

Dit hoeven jullie als politiek niet alleen te doen! JongRES Noord-Holland is er om mee te denken hoe
wij de jongeren van Noord-Holland mee kunnen laten doen in de realisatie van de RES doelstellingen.
Ga met ons in gesprek door ons een mail te sturen via nh-zuid@jongresnederland.nl!
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