
Motie 02 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 2 februari 2023 

Onderwerp: Jongeren RES 

Constaterende dat 

• Jongeren in hoge mate de gevolgen van klimaatverandering zullen ondervinden; 

• Jongeren te weinig betrokken zijn bij het tot stand komen van klimaatbeleid, waaronder de 

Regionale Energiestrategie 

• Jongeren echter niet een echte stem hebben in de besluitvorming doordat zij zeer laat 

wordt ingelicht en niet aan de juiste overlegtafels plaats mogen nemen 

Overwegende dat 

De keuzes die op alle overheidsniveaus gemaakt worden van grote invloed zijn op het 

behalen van de doelen van het Verdrag van Parijs en het Klimaatakkoord; 

• Deze keuzes van extra groot belang zijn voor toekomstige generaties; 

• Er inmiddels met JongRES een georganiseerd verband is van bij het klimaatbeleid betrokken 

jonge mensen; 

Roepen het college op 

• Om voor de zomer van 2023 met een voorstel te komen om jongeren, via JongRES, expliciet 

te betrekken bij participatietrajecten rondom hernieuwbare opwek en warmte; 

• Om bij de RES overlegorganen de Groninger Energie Tafel los te knippen van de RES 

Stuurgroep en samen met de stakeholders in te vullen 

• JongRES advies- en stemrecht te geven 

• De middelen hiervoor te dekken uit het budget voor participatiebeleid. 

En gaan over tot de orde van de dag 

Hoogezand ,datum 02-02-2023 

Namens de fractie van D66, SP 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 02-02-2023 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 
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Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


