Brief aan de informateur namens jongeren
Geachte heer Opstelten,
Iedereen verdient het om mee te praten over de verduurzaming van hun gemeente en over de
energietransitie. Hiervoor hebben de jongeren van de metropoolregio Rotterdam - Den Haag nu
niet de kans, terwijl deze generatie het extra verdient om mee te beslissen over hun toekomst.
Zij moeten immers het langste leven met de keuzes die nu gemaakt worden. Wij roepen u op
om jongerenparticipatie door middel van lokaal eigenaarschap, een generatietoets en duidelijke
taal een belangrijke plek te geven in uw coalitieakkoord.
JongRES Nederland zet zich in om de stem van de toekomst te laten klinken in de Regionale
Energiestrategieën (RES) en de energietransitie. Deze strategieën bepalen hoe de
energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd wordt. Hoe worden onze
woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren?
Jongeren en jong werkenden hebben belang bij toekomstbestendige RESsen, het gaat immers
om hun leefomgeving en hun energievoorziening. Ook vindt het overgrote deel van de
energietransitie in hun werkende leven plaats. De gemeente maakt hier nu belangrijke keuzes
over, dus jongeren en jong werkenden moeten nu kunnen meepraten om te voorkomen dat zij
later worden geconfronteerd met uitkomsten waar zij niet voor hebben gekozen.
Nu al missen jongeren de boot in de energietransitie: zij hebben vaak niet de (financiële)
slagkracht om zelf te investeren in duurzame energie. Zij hebben niet het geld om
zonnepanelen te kopen, zitten vast aan een huurwoning die zij zelf niet kunnen verduurzamen,
of hebben niet de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een energiecoöperatie. Duurzame ambities
zijn dus voor jongeren onbereikbaar en dat moet de gemeente niet willen. Het is cruciaal dat het
nieuwe coalitieakkoord hier de aandacht aan geeft die dit onderwerp verdient. Dat betekent een
prominente plek voor jongeren in relatie tot duurzaamheid en de energietransitie, waarin zij ook
financieel in staat worden gesteld om aan deze transitie mee te doen of invloed kunnen krijgen
op de duurzaamheid van hun woning.
Wij pleiten namens de jongeren van de regio ervoor dat de volgende onderwerpen terugkomen
in het coalitieakkoord:

-

-

-

Stimuleer als gemeente mogelijkheden voor inclusief lokaal eigenaarschap bij
(regionale) energietransitieprojecten voor specifiek jongeren stimuleert, om zo financiële
participatie van jongeren te realiseren.
Neem de belangen van jongeren en jong werkenden mee in de besluitvorming omtrent
de energietransitie. Wij zien dat de Gemeenteraad zelf het heft in eigen handen kan
nemen door een generatietoets te vragen bij voorstellen van de gemeente. Zo wordt de
impact van nieuwe plannen op de diverse generaties in kaart gebracht en met name het
effect hiervan op jongeren.
Gebruik begrijpelijke taal in communicatie over duurzaamheid en de energietransitie. Dit
is goed voor jongeren en voor de hele stad. De taal die de gemeente gebruikt als zij
praat over duurzaamheid en de energietransitie is voor mensen moeilijk te begrijpen.
Jongeren schrikken hierdoor al helemaal af. Jongeren moeten mee kunnen praten en
niet door moeilijke taal niet weten waar het over gaat.

Gemeente, kom nu in actie! Er is geen tijd te verspillen. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn
steeds voelbaarder, met droge zomers, watertekorten, extreem weer en lagere
landbouwopbrengsten. Wij zijn de generatie die in 2050, 2070 en 2100 met de gevolgen van de
opgewarmde planeet te maken krijgt én degenen die dan de energie-, water- en
voedselrekeningen betalen. Daarom is het essentieel dat de gemeente actie onderneemt zodat
jongeren mee kunnen praten over hun toekomst.
Wij volgen de coalitieonderhandeling in uw gemeente nauwlettend en we zijn uiteraard altijd
bereid om onze standpunten tijdens de onderhandelingen in persoon toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Namens de jongeren van de regio Rotterdam-Den Haag

Jongerenvertegenwoordiger JongRES
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

