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Interesse in duurzaamheid 

(Heel erg) geïnteresseerd
Neutraal
(Helemaal) niet geïnteresseerd
Weet niet
tonen label

Weet niet

Wat vind je ervan dat er windmolens in je woonplaats zijn?

(Heel erg) goed
Neutraal
(Helemaal) niet goed
Weet niet

tonen labels

(Heel erg) goed

Neutraal

(Helemaal) niet goed

Weet niet

Stel er worden in jouw woonplaats (meer) windmolens/zonnepanelen geplaatst. Wat vind jij daar van?

(Heel erg) goed
Neutraal
(Helemaal) niet goed
Weet niet

tonen labels

(Heel erg) goed

Neutraal

(Helemaal) niet goed

Weet niet

Noord-Veluwe
Jongeren en duurzame energie

Interesse in duurzame energie

62%

39%

28%

35%

10%

21% 5%

Jongvolwassenen
19-30 jaar

Tieners
12-18 jaar

(Heel erg) geïnteresseerd Neutraal (Helemaal) niet geïnteresseerd Weet niet

In Noord-Veluwe vindt 32% van de 
tieners het (heel erg) goed als er 

windmolens worden bijgeplaatst in 
hun woonplaats. Van de 

jongvolwassenen vindt 46% dit 
(heel erg) goed.

9% 8%5%

15%
22%

91%

76%
68%

Zonnepanelen op
daken

Zonnepaneelvelden Windmolens

(Heel erg) goed

Neutraal

(Helemaal) niet goed

Weet niet

Mening over bijplaatsen van duurzame 
energiebronnen in eigen woonplaats 

van de jongeren 
vindt het positief dat 

er steeds meer duurzame energie 
wordt gebruikt in Nederland. In 

heel Nederland geldt dit voor 89%.
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15%

31%

21%
8% 8%

21%
21%

23%

28%

88% 87%

58%
63%

43%
49%

(Heel erg) goed

Neutraal

(Helemaal) niet goed

Weet niet

94% van de jongeren in de regio Noord-Veluwe zegt zonnepanelen op daken tegen te komen in 
de eigen woonplaats. Daarnaast komt 25% windmolens tegen en 13% zonnepaneelvelden.

Zonnepanelen op daken Zonnepaneelvelden Windmolens

87%

Mening over duurzame energiebronnen in 
eigen woonplaats 

N-Veluwe N-Veluwe N-VeluweNL NL NL

Tieners: 12-18 jaar / Jongvolwassenen 19-30 jaar
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20%

29%32%

4%

15%

9%

34%

34%

20% Niet bij betrokken worden

Wel informatie krijgen,
maar geen mening geven

Mening geven over de
plannen

Betrokken worden bij het
maken van de plannen

Anders, namelijk:

Weet niet

Noord-Veluwe

Eigen verantwoordelijkheid om mee te denken over toekomst van energie

Meedenken over plannen voor 
duurzame energie in eigen woonplaats

22% 42% 24% 10%

Verantwoordelijk Deels verantwoordelijk Beetje verantwoordelijk Niet verantwoordelijk Het maakt mij niets uit Weet ik niet

Omgaan met duurzame energie in de toekomst

Jongeren hebben een aantal ideeën 
voor duurzame energie in hun regio:

Binnenring: tieners (12-18 jaar)
Buitenring: jongvolwassenen (19- 30 jaar)

Tieners worden het liefst betrokken via:

Jongvolwassenen worden het liefst 
betrokken via:

"Er zijn best veel kanalen of rivieren. Je 
kunt deze ook gebruiken om energie op 

te wekken"

"Het delen van groene opgewekte 
energie met anderen. Wanneer je als 

huishouden 'teveel' energie hebt 
opgewekt, dat je dit kan delen met je 

buren"

"Ledverlichting verplichten voor 
kantoorgebouwen en winkels"

40%

42%

31%

26%

27%

28%

Nederland

N-Veluwe

(Later) meer betalen voor duurzame energie

53%

62%

28%

24%

17%

13%

Nederland

N-Veluwe

(Later) zuiniger omgaan met energie

(Later) alleen maar duurzame energie gebruiken

64%

65%

27%

23%

7%

9%

Nederland

N-Veluwe

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) niet mee eens Weet niet

1. Op school / opleiding (45%)
2. Social media (37%)
3. E-mail (26%)
4. Via een brief (20%)
5. Via een enquête/vragenlijst (19%)

1. Via een brief (58%)
2. Via een enquête/vragenlijst (49%)
3. e-mail (43%)
4. Een app (36%)
5. social media (33%)

Hoe willen jongeren in Noord-Veluwe 
betrokken worden?

Ideeën voor Noord-Veluwe


