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Disclaimer 

Het gebruikte energiecijfer (energiebehoefte Soest) in deze presentatie is niet de exacte uitgangswaarde voor Soest, zoals bureau Over 
Morgen voor de gemeente Soest heeft berekend. De energiemix waar met de juiste uitgangswaarde wordt gerekend, is opgenomen in het 
programma Energietransitie (pagina 9). 

De jongeren hebben in dit project WATT NOU! gewerkt met getallen, die NMU en ROM3D uit open data van het internet heeft gehaald.

De Energiemix van de jongeren klopt verhoudingsgewijs natuurlijk wel. Jongeren hebben een andere mening, en denken anders dan de
andere stakeholders en belanghebbenden over de dilemma’s die spelen tijdens de Energietransitie. 

Hun bod aan u/ ons levert dan ook een andere energiemix op, dan opgenomen in het programma Energietransitie. 

Romy, Thomas, Connor, Joery en Marjolein hopen dat u de mening van de 200 jongeren, die in de gemeente Soest hebben meegedaan aan dit 
project, meeneemt in uw gedachtenvorming en overwegingen. 



Swipocratie

Maakt zich zorgen 
om het klimaat

Houdt rekening 
met het klimaat

Wil zelf meer doen 
voor het klimaat 

Zonnepanelen Windmolens Warmte uit de 
aardbodem

Warmte uit 
water

🌳 Gedachtes over de situatie 
omtrent het klimaat

🌳 Motivatie wat betreft 
energiebesparing

🌳 Voorkeuren in verschillende 
soorten duurzame energie



Live-sessie: een energie-neutrale gemeente

🌳 Energiebehoefte gemeente Soest: 2906 TJ

0.6%
duurzame 

energie

1. Energie besparen

2. Duurzame energie opwekken



Zou u alstublieft allemaal willen gaan staan?

Als u hier vanavond bent gekomen met het 
OV, de fiets, lopend of een elektrisch 

voertuig mag u weer gaan zitten.



Besparing

🌳 Resultaten Swipocratie:

🌳 Wel korter douchen, zuinigere apparaten 
aanschaffen, minder (kleding) kopen en de 
verwarming lager zetten

🌳 Deels minder vlees eten, vaker met OV en 
een auto delen

🌳 Liever niet minder met het vliegtuig

🌳 Bewoners nog beter informeren



Besparing

🌳 Naar schatting verminderen deze besparingsmethodes 
de energiebehoefte van Soest met 38.6% 

🌳 Nieuwe energiebehoefte: 1784 TJ

🌳 Stimuleer duurzame keuzes: voorlichting & subsidies

🌳 De vervuiler betaalt!



Hoeveel moderne windmolens zijn er nodig 
om 1784 TJ te genereren in 1 jaar?

Zou u alstublieft allemaal willen gaan staan?

Ga zitten als u denkt dat dit 
minder dan 40 windmolens zijn.



Windenergie

🌳 Heel efficiënt

🌳 Voorkeur voor grote windmolens

🌳 Geschikte locaties
○ Open gebieden buiten bebouwde kom
○ Weinig overlast voor mens én natuur

🌳 Landschapsvervuiling?
○ Duurzaamheid gaat voor!







Zou u alstublieft allemaal willen gaan staan?

Als u zelf nog geen zonnepanelen heeft mag 
u weer gaan zitten.



Zonne-energie

🌳 Zonnevelden
○ Enkele zonnevelden
○ Zon tussen windmolens

🌳 Locaties
○ Bedrijventerrein
○ Waterzuivering





Zon op dak
🌳 Stimuleer duurzame keuzes!

🌳 Energie opslaan

🌳 Energie delen

○ Accu’s
○ Waterstof
○ smart grids

○ Lokaal verdelen
■ Zonder energieleverancier

○ Noodzakelijk



Hoeveel ton CO2 stoot een gemiddeld 
huishouden per jaar uit?

Zou u alstublieft allemaal willen gaan staan?

Ga zitten als u denkt dat dit ≤  20 ton is.



CO2 neutraal: meer dan energie

“Het is belangrijk dat je bebouwing 

combineert met nieuwe bossen, zodat je niet 

wéér zo’n verstedelijkt gebied krijgt als de 

Randstad” - Universiteit Wageningen, 

Nederland in 2120

🌳 Natuurherstel als klimaatbeleid

🌳 Geef natuur de ruimte om CO2 op te nemen

🌳 Compenseer bouwen met meer groen aanleg

🌳 Behoud van kleine bosjes



CO2 neutraal: meer dan energie

🌳 Breng duurzaamheid onder de 
aandacht

🌳 Gedragsverandering



CO2 neutraal: meer dan energie

🌳 Duurzaamheid en ecologische verbeteringen stimuleren

🌳 Innovaties in de gaten houden
➢ CCUS, zoals Carbon engineering
➢ Elektrisch vervoer (vooral OV)

🌳 Samenwerkingen aangaan
➢ Buurgemeenten/provincie
➢ Voorbeelden als TwentsFlex



Dus, dit is wat de jongeren zouden kiezen



Tot slot

🌳 Besparing is de eerste stap naar een duurzame toekomst

🌳 Windmolens waar mogelijk

🌳 Zon op elk dak en overal waar windmolens niet geplaatst kunnen 
worden

🌳 Behoud van bos en andere ecosystemen

🌳 Think out of the box while using everything that’s already inside of 
the box

🌳 Betere voorlichting van inwoners over de noodzaak van de 
energietransitie




