
De stem van jongeren in RES regio Amersfoort

Wij zijn Raunieck Hendriks (28) en Joost Ruiter (29), vertegenwoordigers van JongRES in regio Amersfoort. Wij

zijn overtuigd dat de inzet van jong en oud bijdraagt aan een duurzame toekomst – ook in de regio Amersfoort.

Hierbij horen moeilijke keuzes over de opwek van energie, waar wij het perspectief van jongeren bij willen

betrekken. Daarom willen wij meedenken, meepraten en meebeslissen over onze toekomst. Lees hier meer

over onze aanpak en aanbevelingen, en neem contact op als je wilt helpen of een vraag hebt!

Nieuwe plannen voor zonne- en windenergie worden de komende maanden in elke gemeente besproken.

JongRES vindt het belangrijk dat de stem van jongeren wordt gehoord bij het bespreken van deze plannen. Het

gaat immers om onze toekomst. Met de onderstaande doelstellingen zijn wij er van overtuigd dat we met jong

en oud kunnen werken aan een ambitieuze RES 2.0:

1. In elke gemeente één lokaal aanspreekpunt;

2. Jongerenparticipatie is het ‘nieuwe normaal’ in een RES-proces;

3. Jongeren laten zich horen voor ambitieuze RES-plannen: 3 aanbevelingen

In elke gemeente één lokaal aanspreekpunt
In de afgelopen periode is het lokale belang steeds belangrijker geworden. Daarom willen we in elke gemeente1

één lokaal aanspreekpunt  werven. Als aanspreekpunt voor jongeren en de gemeente, en stem richting de
lokale politiek.

Jongerenparticipatie is het ‘nieuwe normaal’ in een RES-proces
Jongeren zijn te weinig betrokken bij plannen over hun toekomst. Dat vinden wij bijzonder, want de stem van
jongeren geeft urgentie en optimisme die nu vaak ontbreekt in de RES’en. Elke RES moet een specifiek plan
voor het betrekken van jongeren opstellen. Als voorbeeld zijn we voorstander van een jongerenberaad in elke
gemeente. Dit beraad wordt meegenomen in de besluitvormingsprocedure van de energietransitie en bijv.
wonen, zorg en gezondheid.

Jongeren laten zich horen voor ambitieuze RES-plannen
JongRES Amersfoort heeft vier aanbevelingen voor RES-regio Amersfoort.

1) Houdt vast aan de oorspronkelijke ambitie van 0,5 TWh duurzame opwek in de regio Amersfoort in 2030:
Sinds het vaststellen van de RES 1.0 zijn de regionale plannen flink afgezwakt door bezwaren van gemeenten.
Wij roepen om op vast te houden aan de oorspronkelijke ambitie bij de RES 2.0, waarbij de balans van
minimaal 40% windenergie in het bod gewaarborgd wordt. Wanneer het niet mogelijk is om een zoekgebied
voor de opwek van zonne- en/of windenergie uit de RES 1.0 te behouden, betekent dit dat er een nieuw
zoekgebied voor in de plaats moet komen of dat er op andere locaties meer duurzame energie opgewekt
wordt. De ambitie wordt hoe dan ook gerealiseerd! 

2) Feiten, visie en daadkracht: Zorg ervoor dat raadsleden met de portefeuille duurzaamheid goed
geïnformeerd zijn. Toon daarnaast vooral ook daadkracht. Inwoners hebben op uw (partij-)plan gestemd, veel
(met name) voorstanders van verduurzaming verwachten dat deze plannen worden uitgevoerd, en zitten
daarom in vervolgbijeenkomsten niet meer aan tafel. Wij hebben u mandaat gegeven voor het maken van
besluiten! 

3) Betrek jongeren in besluitvormingsprocessen en adviestrajecten: JongRES Nederland is een actieve club
jongeren die voortdurend in gesprek is met de energieregio’s, provincie, gemeenten en uiteenlopende
maatschappelijke organisaties. In de afgelopen drie jaar hebben wij gemerkt dat steeds meer gemeenten in de
provincie Utrecht het belang inzien om jongeren te betrekken bij vraagstukken die verbonden zijn met de

1 Gemeenten Soest, Leusden, Woudenberg, Amersfoort, Bunschoten, Baarn, Eemnes



opwek van duurzame energie op land. Tegelijk worstelen gemeenten en provincies met de manier waarop dit
het beste kan. JongRES denkt mee over de beste manier om jongeren te betrekken. Wij denken aan:

- Geef opdracht aan elke RES, gemeenten en provincie om een jongerenstrategie op te stellen.

- Stel een jongerenambassadeur aan. Hij/zij kan op scholen met jongeren het gesprek aangaan, en zijn of haar
bevindingen delen met de gemeenteraad. Jongeren in school kunnen met duurzame stages en schoolprojecten
meer betrokken raken – zonder te veel te vragen van hun drukke planning.

- Vraag jongeren om mee te denken over lokale knelpunten; hierdoor zijn ze meer betrokken en het kan leiden tot
nieuwe inzichten (aan beide kanten) en concrete creatieve oplossingen.

- Werk aan een specifieke strategie voor participatie en communicatie voor jongeren. Jongeren worden momenteel
onvoldoende bereikt, of ervaren hoge drempels om mee te doen in gesprekken. Wanneer lokaal debat in alle
heftigheid word gevoerd, kan het voor jongeren onveilig voelen om een ander geluid te laten horen.

4) Zet in op een gemeentelijk ‘iconisch’ energieproject 

De gemeente kiest / ontwikkelt een iconisch energieproject. Een iconisch project bevestigt de potentie van de
energietransitie en het beleid van de gemeente, maar geeft jongeren ook een manier om betrokken te raken.
De gemeente denkt samen met een betrokken groep jongeren na over wat dit ‘iconische’ energieproject omvat
en zoekt manieren om jongeren en bewoners bij de ontwikkeling te betrekken. Denk aan een energieneutraal
sportcentrum, school of lokaal zonnepark.

Wij zijn ervan overtuigd dat u met het overnemen of ten minste het meenemen van onze aanbevelingen
– en dus luisteren naar de stem van jongeren – een grote stap naar een gedragen energietransitie zet.
Wij zien dan ook onze aanbevelingen (in welke vorm dan ook) graag terug. Wij lichten deze punten graag
in een gesprek toe en/of denken samen met u na over concrete invulling ervan. 

Ben of voel je je jong en wil je meedoen? Heb je vragen?
Neem contact met ons op via amersfoort@jongresnederland.nl, of bel ons: 06-11358023 (Raunieck,
Soest) of 06-14357821 (Joost, Amersfoort)
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