
• PARTIJ VAN DE ARBEID me 
GEEF JONGEREN EEN STEM BIJ DE ENERGIETRANSITIE 

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op maandag 18 februari 2019, aan de orde hebbende het 
Statenvoorstel Rapport Randstedelijke rekenkamer 'Energie in transitie" 

Constaterende dat: 

• Veel jongeren zich zorgen maken over het behalen van klimaatdoelstellingen; 
• Deze jongeren staken omdat ze vinden dat de klimaatdoelstellingen behaald dienen te worden; 
• Een van de aanbevelingen van de randstedelijke rekenkamer voor PS is invulling te geven aan de 

kaderstellende rol door ambities te formulieren met ruimte voor inbreng van partners. 

Overwegende dat: 
• Het behalen van de klimaatdoelstellingen veel vraagt van de inwoners en het bedrijfsleven; 
• De drive en ambities van deze jongeren benut dient te worden om de energietransitie in de 

provincie Utrecht meer aandacht te geven 

Draagt het college op: 

• Jongeren die deel hebben genomen aan de stakingen uit te nodigen voor een gesprek met de 
gedeputeerde Energietransitie en hun ambities en ideeën te bespreken; 

• Zo mogelijk deze jongeren een rol en positie te geven bij de discussie en verdere uitwerking van de 
energietransitie in de provincie Utrecht. 

En overgaande tot de orde van de dag. 

PvdA jt 
Annet Krijgsman 
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