MOTIE
Agendapunt: 16

Registratienummer: RAAD/20/02706-M1

Onderwerp: Jeugd betrekken bij energiestrategie
De raad van de gemeente Neder-Betuwe in vergadering bijeen d.d. 14 mei 2020;
gehoord de beraadslaging;
overwegende dat:
er te weinig input is van jongeren in de concept-RES;
bij de totstandkoming van RES 1.0 de inbreng van jongeren zeer wenselijk is;
de portefeuillehouder in de regio (nog) niet de handen op elkaar krijgt de jeugd expliciet te
betrekken bij deze ontwikkeling;
de gemeente Neder-Betuwe nu voornemens is dit uit eigen middelen te gaan bewerkstelligen;
de betrokkenheid van inwoners in het algemeen bij de energiestrategie verhoogd moet worden en
scholen hier een rol in kunnen spelen;
van mening zijnde dat:
de jeugd/jongeren een duidelijke stem moeten hebben in de toekomst van hun leefomgeving;
de samenwerkende gemeenten in Rivierenland in het communicatieplan/strategie de jongeren in
de regio nog onvoldoende heeft meegenomen c.q. bereikt bij de ontwikkeling van de RES 1.0;
het ongewenst is dat de gemeente Neder-Betuwe in deze voorop gaat lopen en uit eigen middelen
plannen gaat realiseren om jongeren bij deze ontwikkeling te betrekken, aangezien het om een
gemeenschappelijke regionale uitdaging gaat;
alle inwoners in grotere mate dan nu het geval is betrokken en geïnformeerd moeten worden over
de ontwikkeling van RES 1.0;
voorkomen moet worden dat vergaand ontwikkelde plannen op het laatst toch geen doorgang kan
vinden;
basis- en voortgezette scholen gebruikt kunnen worden om input te krijgen vanuit de jeugd,
bijvoorbeeld door de organisatie van ‘de week van de groene energie’, waarvan de opbrengsten
gebruikt kunnen worden bij de planvorming rond RES 1.0;
meer studenten en young professionals deel zouden kunnen nemen aan ruimteateliers/bijeenkomsten; zij dragen vanuit hun expertise bij aan de inhoudelijke basis van de RES;
gemotiveerde jongeren via landelijke collectieven als de Klimaat en Energie Koepel (KEK) en de
circa 65 jongerenorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Jonge Klimaatbeweging gericht
benaderd en uitgenodigd kunnen worden om mee te denken;
verzoekt het college:
college:
1. in de regio te blijven pleiten voor een grotere betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie,
expliciet jongeren;
2. in overleg te gaan met het LEA om scholen in stelling te brengen jongeren te bereiken, bijvoorbeeld
door het organiseren van ‘de week van de groene energie’;
3. studenten en young professionals, alsmede de Jongerenraad, uit te nodigen om actief deel te
nemen aan regio bijeenkomsten RES 1.0;
verzoekt de griffie:
deze motie te verspreiden onder alle gemeenten in Rivierenland met de oproep hun college te stimuleren
regionaal jongeren te betrekken bij de RES 1.0.
En gaat over tot de orde van de dag.
Naam/namen en ondertekening indiener(s):
indiener(s)
E.C.A. de Bruine (GB)
G.G. van der Lugt (CDA)

N. van Andel (VVD)

Toelichting:
Voor een toelichting wordt verwezen naar de overwegingen en onder het kopje ‘van mening zijnde dat’.

In te vullen door griffie:

Motie aangenomen

Leden voor: 18
Leden tegen: 0

