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Jongeren in Regio Arnhem Nijmegen positiever over energietransitie 

Jongeren van 12 tot 30 jaar uit Regio Arnhem Nijmegen zijn over de hele linie positiever over de 

opwek van duurzame elektriciteit dan de gemiddelde jongere in Nederland. Dat blijkt wanneer je de 

antwoorden van de jongeren uit Regio Arnhem Nijmegen naast de antwoorden van hun 

leeftijdsgenoten uit heel Nederland legt. I&O Research bevroeg 8080 jongeren van 12 tot 30 jaar in 

opdracht van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES). 316 van hen wonen in Regio 

Arnhem Nijmegen.  

Sowieso blijken jongeren enthousiast. 93% van de jongeren uit Regio Arnhem Nijmegen vindt het 

positief dat er steeds meer duurzame energie wordt gebruikt in Nederland en 72% vindt zonnevelden in 

de eigen woonplaats (heel erg) goed. 73% vindt dat van windmolens.  

Meedenken over energieplannen 

In Regio Arnhem Nijmegen worden – net als in andere 29 energieregio’s in Nederland – plannen 

gemaakt voor meer duurzame opwek van elektriciteit: de Regionale Energiestrategie (RES). In het 

klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we onze CO2-uitstoot in 2030 willen halveren. 18% Van de 

jongeren van 18 tot 30 jaar geeft aan dat ze betrokken willen worden bij het maken van de plannen, 

37% wil een mening kunnen geven. Landelijk is dat 12% en 35%.  

Jong RES zet zich in om deze jongeren bij de RES te betrekken. Dagmar de Wilde is vertegenwoordiger 

van RES Regio Arnhem Nijmegen bij Jong RES. Zij benadrukt: "De keuzes die in de RES worden gemaakt 

hebben effect op de generatie van nu, maar nog veel meer op de generatie van morgen. Jongeren zijn 

positief, willen leven in een duurzame wereld én willen hieraan bijdragen. Gebruik dit positieve geluid 

en zet jongeren in als ja-stem voor energietransitie."  

Positiever 

Jongeren uit Regio Arnhem Nijmegen zijn positiever dan hun leeftijdsgenoten in de rest van Nederland 

op onder andere deze onderwerpen: 

 Regio Arnhem Nijmegen Nederland 

Positief dat er steeds meer duurzame energie wordt gebruikt 

in Nederland 

93% 89% 

Mening over het bijplaatsen van zonnevelden: (heel erg) 

goed 

70% 63% 

Mening over het bijplaatsen van windmolens: (heel erg) 

goed 

55% 49% 

Wil betrokken worden bij het maken van plannen voor 

duurzame energie in de eigen woonplaats 

18% 12% 

 

Dit is een beperkte selectie. Meer positieve verschillen vindt u in de factsheet 

(https://www.regioan.nl/media/RES-Jongeren-energietransitie-factsheet-Regio-Arnhem-Nijmegen.pdf) 

voor Regio Arnhem Nijmegen en na vergelijking met de landelijke onderzoeksresultaten 

https://www.regioan.nl/media/RES-Jongeren-energietransitie-factsheet-Regio-Arnhem-Nijmegen.pdf


(https://www.regionale-

energiestrategie.nl/Nieuws/1801625.aspx?t=Jongeren%2Dpositief%2Dover%2Dwindmolens%2Den%2Dz

onnevelden%2Din%2Dhun%2Domgeving).  

Vergeleken met alle leeftijden  

De resultaten uit het onderzoek kunnen ook naast de resultaten van een onderzoek van Regio Arnhem 

Nijmegen uit april 2020 worden gelegd. Aan dit representatieve onderzoek deden mensen uit alle 

leeftijdscategorieën mee, vanaf 18 jaar. 4240 Inwoners in totaal. Omdat in de onderzoeken niet dezelfde 

vragen zijn gesteld, kunnen de uitkomsten niet 1-op-1 met elkaar vergeleken worden. Wel geven de 

conclusies een beeld: 

• Jongeren: het is positief dat er steeds meer duurzame energie wordt gebruikt in Nederland: 93% 

(heel erg) goed 

Brede bevolking: het is belangrijk om duurzamer gebruik te maken van energie: 84% (helemaal) 

 mee eens 

• Jongeren: ik wil (later) alleen maar duurzame energie gebruiken: 68% (helemaal) mee eens 

Brede bevolking: ik ben redelijk/zeer veel bezig met het gebruik van duurzame alternatieven  

 voor energie: 32% redelijk/zeer veel 

• Jongeren: ik wil (later) zuiniger omgaan met energie: 55% (helemaal) mee eens 

Brede bevolking: ik ben redelijk/zeer veel bezig met het besparen van energie: 57% redelijk/zeer 

 veel 

• Jongeren: zonnepark in mijn eigen woonplaats: 72% (heel erg) goed 

Jongeren: zonnepark bijplaatsen in mijn eigen woonplaat: 70% (heel erg) goed 

Brede bevolking: een zonnepark aan de rand van mijn woonwijk vind ik geen probleem: 52%  

 (helemaal) mee eens 

• Jongeren: windmolens in mijn eigen woonplaats: 73% (heel erg) goed 

Jongeren: windmolens bijplaatsen in mijn eigen woonplaats: 55% (heel erg) goed 

Brede bevolking: ik vind windmolens bij mij in de buurt acceptabel: 30% (helemaal) mee eens 

Klaar voor de energietransitie 

Voor iedereen die aan de energieplannen werkt, is het een belangrijk signaal: de jongeren uit Regio 

Arnhem Nijmegen zijn klaar voor de energietransitie en denken graag mee. Het liefst doen tieners dat 

trouwens via hun school of opleiding. 18 Tot 30-jarigen geven hun mening liever via een enquête of 

vragenlijst.  

-------- 

Noot voor de pers, niet voor publicatie: 

Neem voor vragen contact op met Martin Kugel, woordvoerder van RES Regio Arnhem Nijmegen, 06 22 

42 15 13. 

Beschikbaar voor interviews: Dagmar de Wilde, vertegenwoordiger van RES Regio Arnhem Nijmegen bij 

Jong RES. 

De onderzoeken: 

• Onderzoek Nationaal Programma RES: 

https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1801625.aspx?t=Jongeren-positief-over-windmolens-en-zonnevelden-in-hun-omgeving
https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1801625.aspx?t=Jongeren-positief-over-windmolens-en-zonnevelden-in-hun-omgeving
https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1801625.aspx?t=Jongeren-positief-over-windmolens-en-zonnevelden-in-hun-omgeving


– landelijke resultaten: https://www.regionale-

energiestrategie.nl/Nieuws/1801625.aspx?t=Jongeren%2Dpositief%2Dover%2Dwindmolens%2Den%2Dz

onnevelden%2Din%2Dhun%2Domgeving  

– factsheet met resultaten Regio Arnhem Nijmegen: https://www.regioan.nl/media/RES-Jongeren-

energietransitie-factsheet-Regio-Arnhem-Nijmegen.pdf   

• Onderzoek Regio Arnhem Nijmegen (april 2020) 

– https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/enquete/  

– infosheet met belangrijkste resultaten: https://www.regioan.nl/media/RESAN-enquete-infosheet.pdf  
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