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Onze toekomst

Onze leefomgeving

Onze belangen
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Wie is Jong RES?

JKB – Jonge Klimaatbeweging

• 70 Jongerenorganisaties

• Jonge Klimaat Agenda

• #1 in de Duurzaame 100 van Trouw

&

KEK – Klimaat- en energiekoepel

• 600 young professionals

• Deelnemer Klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving

Jong RES is een samenwerking tussen
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Onze missie

¨Wij verbinden jongeren in Nederland om ze in staat te stellen hun 
leefomgeving lokaal te verduurzamen¨
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Waarom?

De RES gaat over:

- Onze toekomst

- Onze energievoorziening

- Onze maatschappelijke kosten

- Onze verdeling van lusten en lasten

We willen de urgentie willen laten voelen bij de hoogste bestuurders van onze deze regio. 

De RES moet uit de politiek en in de maatschappij!
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Wat brengen we in de RES

👪

Perspectief Creativiteit Draagvlak



6

Hoe opereren we?

− Deelname nationale adviesgroep RES

− Nationale en lokale jongeren bijeenkomsten

− Vormen van lokale werkgroepen van jongeren en young profesisonals

− Jongerenparticipatie versterken door met andere maatschappelijke
partijen en overheden initiatieven te ontplooien
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Bestuur Jong RES Drenthe
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Wat vinden wij van de (concept) RES Drenthe?

−Mooi ambitiebod

− Inwoners zijn belangrijk en moeten betrokken worden. Jong RES acht
dit essentieel. Fijn dat dit in de RES benadrukt wordt

− Goede keuze om een publieksversie te maken, dit maakt dat de RES
toegankelijk wordt voor inwoners
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Aanvullingen Jong RES op de (concept) RES

Gezamenlijke visie, die de gemeentegrenzen overschrijd, op: 
• Zonne-energie: inpassing en type opwekker

• Windenergie: types, formaat, kleurstelling etc

Hoe? Dit is bij uitstek een thema om inwoners mee te laten denken.
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Circulair gebruik 

Windturbines en zonnepanelen die aan het eind van hun levensduur zijn worden vervangen. Dit 
betekent nieuwe grondstoffen delven, verwerken, vervoeren en installeren. 

Dit strookt niet met het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. 

Bovendien worden grondstoffen vaak zeer onethisch gewonnen worden in bijvoorbeeld Bolivia, 
Congo en Zuid-Afrika. 

Jong RES vindt het onverantwoord om daar geen rekening mee te houden bij de RES.

Hoe? Gezamenlijk oppakken met andere RES-regio’s.

Aanvullingen Jong RES op de (concept) RES
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Jongeren aan zet in Drenthe

Social Lab – najaar 2021 (gepland voorjaar 2021, maar uitgesteld vanwege de pandemie)

− 3 workshops van elk 2 dagen

− Plek waar jong en ervaren elkaar ontmoet, leert samenwerken, kennis en 
ervaring deelt en elkaar inspireert

−Doelen: 

▪ Verbinding bestuurlijk niveau en de nieuwe generatie

▪ Netwerk van regionale en impactvolle (jonge) RES ambassadeurs

▪ Nieuwe samenwerkingsverbanden voor nieuwe projecten
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Get in touch

Nader met ons kennismaken?

Mail: drenthe@jongresnederland.nl

Organisatie: http://jongres.nl/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jong-res-nederland/

mailto:drenthe@jongresnederland.nl
http://jongres.nl/
https://www.linkedin.com/company/jong-res-nederland/

