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DATUM 25-3-2020 

AAN Commissie Milieu & Mobiliteit 

VAN Huib van Essen 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Watt Nou! Jongeren over energie 

 

In het najaar van 2019 heeft de jongerencampagne ‘Watt Nou! Jongeren over energie’ plaatsgevonden in 12 

gemeenten in de provincie Utrecht. Deze campagne vond plaats in samenwerking met de Natuur- en 

Milieufederatie Utrecht (NMU) en gaf jongeren en stem in de gemeentelijke energiedialoog. Jongeren zijn vaak 

ondervertegenwoordigd in de energiedialoog ten opzichte van andere leeftijdscategorieën. In de deelnemende 

gemeenten was veel belangstelling om de opvattingen van de jongeren apart te inventariseren. 

 

De aanpak ‘Watt Nou!’ 

‘Watt Nou!’ bestond uit 2 fasen. Via de online tool swipocratie kregen jongeren diverse klimaatdilemma’s 

voorgelegd over klimaatverandering, duurzame maatregelen en manieren om energie te besparen. Zo konden 

jongeren al swipend aangeven hoe hun gemeente moet verduurzamen, en welke dingen ze bereid zijn op te 

geven voor het milieu. Daarna kwamen geïnteresseerde jongeren in kleiner gezelschap bij elkaar in 

ontwerpsessies om hun gemeente energieneutraal te maken.   

 

Resultaten 

Ruim 2000 jongeren uit de provincie Utrecht hebben deelgenomen aan de campagne. Bij de ontwerpsessies 

waren in totaal 100 jongeren aanwezig. De deelnemende gemeenten zijn Houten, IJsselstein, Leusden, 

Nieuwegein, Soest, Stichtse Vecht (alleen de ontwerpsessie), Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 

Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Gemeente De Bilt heeft eerder meegewerkt aan de pilot 

van Watt Nou! in 2018. 

 

De campagne vond gelijktijdig plaats in de twaalf deelnemende gemeenten. Per gemeente heeft dit twee 

infographics opgeleverd met resultaten uit de swipocratie en uit de ontwerpsessie. Wanneer de resultaten van 

Swipocratie bij elkaar worden gelegd, blijkt dat de meerderheid van de Utrechtse jongeren zich zorgen maakt 

over het klimaat. Jongeren zijn bereid te bezuinigen door bijvoorbeeld vaker met het openbaar vervoer te reizen, 

minder spullen te kopen en thuis zuiniger om te gaan met water en stroom. Jongeren geven aan dat ze niet 

minder willen vliegen voor het klimaat. In de ontwerpsessies zijn voor iedere gemeente plannen ontworpen voor 

energieneutrale gemeenten. In het algemeen kozen jongeren vaak voor slimme combinaties, zoals het plaatsen 

van zonnepanelen op daken en het plaatsen van windmolens langs infrastructuur zoals snelwegen of spoorlijnen. 

Ook vinden jongeren het belangrijk dat gemeenten inwoners en bedrijven helpen om te verduurzamen door 

financieel te ondersteunen en maatschappelijk draagvlak te creëren. Besparen kan volgens de jongeren het beste 

door in te zetten op elektrisch rijden, het beter isoleren van woningen en duurzame gedragsveranderingen, 

bijvoorbeeld door minder vlees te eten. 

 

Vervolg  

Hoewel de jongerencampagne inmiddels is afgelopen hebben veel gemeenten een vervolg gegeven aan het 

project Watt Nou! of zijn van plan dit te doen, zo blijkt uit een inventarisatie van NMU. Bijvoorbeeld in de 

gemeenten IJsselstein, Houten, Woerden, Leusden, Zeist en Soest hebben jongeren hun plannen voor een 

energieneutrale gemeente gepresenteerd aan de gemeenteraad, of gaan jongeren dit binnenkort doen. Verder 

zijn veel deelnemende gemeenten van plan om verder te gaan met jongerenparticipatie in energievraagstukken 

en benutten hiervoor het jongerennetwerk dat bijeen is gebracht door middel van Watt Nou!. Hiervoor worden 

door de gemeenten uiteenlopende vormen onderzocht, bijvoorbeeld via lokale energiecoöperaties of via een app-
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groep. Ook de provincie Utrecht blijft jongeren betrekken op het gebied van energietransitie. Zo ben ik op 21 

januari jl. in gesprek gegaan met jongeren over de energietransitie. Daarnaast ondersteunt de provincie Utrecht 

het initiatief van Jong RES Nederland om jongeren in elke RES regio aan tafel te krijgen. 

 

Meer weten? 

Over de jongerencampagne ‘Watt Nou! Jongeren over energie’ en de uitkomsten is een nieuwsbericht 

gepubliceerd op de website van de provincie Utrecht. Ook komen hierin twee jongeren aan het woord die hebben 

deelgenomen aan de campagne in de gemeente Woerden. Het nieuwsbericht is te lezen via: 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2020/februari/utrechtse-jongeren-

energie-welke-maatregelen-stellen/ 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2020/februari/utrechtse-jongeren-energie-welke-maatregelen-stellen/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2020/februari/utrechtse-jongeren-energie-welke-maatregelen-stellen/

