Limburg voor energieneutraal!
De Jonge Klimaatbeweging gaat voor een wereld
waarin de belangen van de aarde vanzelfsprekend
worden meegenomen in het vormen van de
toekomst. Wij willen een inclusieve maatschappij
waarin jongeren medezeggenschap hebben over het
verduurzamen van de samenleving.
Nederland in 2050
Hieronder presenteren we de visie van de Jonge
Klimaat Agenda.

Klimaatbewust
✔ Jongeren klimaatbewust in 2030
✔ Klimaatbewustzijn is de standaard in 2050
✔ Jongeren als wortels van bewustzijn en
ingezet als gesprekspartner
-

In alle onderwijsvormen is duurzaamheid
geïntegreerd. De school is daarbij zowel de
kennisbron, proeftuin als leefomgeving.
-

✔ 55% CO2 reductie in 2030
✔ 100% C02 reductie in 2050
✔ Jongeren praten mee over de opgaven

Energieleverende gebouwen
Gebouwen zijn energieleverend door het
minimaliseren van onze energievraag, inzet van
hoogwaardige technologie en het gebruik van
dynamische onuitputbare energiebronnen.

-

CO2-neutraal bouwen
Objecten worden gemaakt van circulair en
duurzaam materiaal, waardoor het bouwproces
CO2-vrij is. Bronnen die worden ingezet voor
materialen zijn duurzaam en zijn herbruikbaar.

-

Elektrisch en openbaar vervoer

De rol van de auto in het dagelijkse vervoer
wordt vervangen door energieneutraal lokaal en
openbaar vervoer. Het transport is elektrisch en
wordt in toenemende mate lokaal.

Circulaire economie
✔ 50% circulaire grondstoffen in 2030
✔ 100% circulaire economie in 2050
✔ Jongeren inzetten als kennispartner

-

Afval is grondstof
Afval wordt beschouwd als een grondstof, dit
vormt een duurzame bron voor hergebruik en is
structureel geïntegreerd in de keten.

-

Hoogwaardig hergebruik
De circulaire keten streeft naar preventie,
hergebruik en hoogwaardige recycling in de
afvalhiërarchie. Dit is geïntegreerd in
bedrijfsvoering en de samenleving.

-

Lokale consumptie, effectief ruimtegebruik
De toename van lokale productie zorgt voor
een kleinere kringloop en zelfvoorziening.

Bewustzijn
De consument is zich bewust van de impact
van handelingen. Volledige transparantie over
de voetafdruk van consumptie. Bewustzijn en
burgerparticipatie verweven in besluitvorming.

Energieneutraal

-

Duurzaamheid als onderwijsvorm

-

Technologie en innovatie
De hoogtechnologische samenleving vormt de
basis om de potentie volledig te benutten.
Innovatie stimuleert en realiseert de circulaire
en energieneutrale ambities.

De Jonge Klimaatbeweging ziet unieke kansen
voor jongeren en het klimaat in Limburg
Energiek naar de toekomst, de leus die de Provincie
Limburg beschrijft, staat in het verlengde waarvoor
de Jonge Klimaatbeweging staat. In Limburg
bestaan tal van mogelijkheden om een CO2neutrale regio te worden. Chemelot is bijvoorbeeld
een economische parel, maar ook een groot
centrum van uitstoot. Het milieu en de mensen
worden in Limburg geconfronteerd met deze
uitstoot, maar ook de transitie kansen. Daarom zijn
wij van mening dat het wenselijk is dat jongeren op
een structurele wijze participeren over duurzame
economische ontwikkelingen en de energietransitie
in Limburg. De Jonge Klimaatbeweging helpt u
graag met het opzetten van duurzame
jongerenparticipatie. Hiermee kan op geheel nieuwe
wijze de transitie worden vormgegeven door de
toekomstige generaties. Innovatie vindt hierbij niet
alleen plaats in techniek, maar ook in proces. De
Jonge Klimaatbeweging is tevens mogelijk
gesprekspartner bij het vormgeven van LEKTA.

Conclusie
Wij hopen dat u zich aan wilt sluiten bij de visie van
de Nederlandse jongeren en om gezamenlijk vorm
te geven aan een energieneutrale, circulaire en
klimaatbewuste toekomst. Wij zijn altijd enthousiast
om constructief het gesprek met elkaar te voeren.
U kunt hiervoor contact opnemen met Gijs Woldring:
gijsw@jongeklimaatbeweging.nl of via 06-43419713.

