Drenthe
Doelstelling
voor de
provincie:

Windmolens op land zijn belangrijk
en zullen wij stimuleren.

De partij zal zich inzetten om in 2030
twee keer zo veel windenergie op land op
te wekken als de overheidsdoelstelling
voor 2020.

De partij zal sociale windmolens actief
stimuleren, ook solitair staande sociale
molens.

CDA

-

Nee. windmolens op land in Drenthe
dragen bij aan de opgave waarvoor
afspraken zijn gemaakt. Als er nog extra
windmolens bijkomen bovenop de
huidige afspraken is een gedegen
gebiedsproces voorwaarde.

Nee. Het zal toch allereerst vooral moeten
gaan om het omzetten van fossiele
energiebronnen naar duurzame
energiewinning. Dat kan door zonneparken,
windparken maar ook waterstof is een
mogelijkheid.

Onduidelijk. Wat betreft de sociale
windmolens staat het CDA Drenthe daar
positief tegenover. Lasten en lusten moeten
eerlijk verdeeld worden. Wij zijn echter geen
voorstander van solitaire sociale molens.

ChristenUnie

2030: 49%
CO2-reductie
en 40%
duurzame
energie

Nee. De in het verleden gevoerde
procedures zijn niet altijd goed geweest.
Aan inwoners is geen recht gedaan.

Nee. Omdat we als partij geen voorkeur
aangeven voor de manier waarop de
duurzame energie moet worden opgewekt,
stellen wij ook geen doelstelling voor de
hoeveelheid energie die met een methode
moet worden opgewekt.

Onduidelijk. De energietransitie raakt onze
inwoners direct. Daarom vinden wij dat
omwonenden nauw betrokken moeten
worden bij plannen en moeten kunnen
meeprofiteren van de voordelen. Zeker
gelet op de geschiedenis in Drenthe met
windmolens is het belangrijk dat de lokale
gemeenschap voordelen ervaart van de
windmolens. Ook eventuele solitaire molens
staan wij toe, mits dat passend is in het
landschap. Ons waardevolle landschap
moeten we niet klakkeloos opgeven voor
economisch/industriële energie-activiteiten.

-

Nee. Om de afhankelijkheid van
aardgas en fossiele brandstoffen te
verminderen moet er meer duurzame
energie worden opgewekt en moet
hergebruik van energie zoveel mogelijk
gestimuleerd word. DENK wil het liefst
geen windturbines op land omdat is
gebleken dat veel omwonenden veel
(geluids)overlast ervaren.

Nee. DENK hanteert de gestelde landelijke
doelstellingen voor windmolens op land.
DENK steunt de inzet van de overheid om
te komen tot 49% CO2 reductie. Lucht-,
bodem-, grond- en oppervlaktewater
verontreiniging (door bedrijven) moet
daarom worden aangepakt. Vervuilers
moeten openbaar worden gemaakt (naming
& shaming).

Ja.

DENK

De ChristenUnie wil vol overtuiging
inzetten op de opwekking van duurzame
energie. Maar dat moeten we samen
met onze inwoners doen. Op voorhand
maken wij niet de keuze voor zonne- of
windenergie (zoals in het verleden topdown is bepaald). Wij sluiten het
daarmee niet uit, als bijvoorbeeld juist
de lokale gemeenschap een
windmolens wenst. Windmolens op land
zijn belangrijk voor de energietransitie
en zullen we stimuleren, maar niet (in
aanvulling op bestaande afspraken)
opleggen aan onze inwoners.

Drenthe

D66

Doelstelling
voor de
provincie:

Windmolens op land zijn belangrijk
en zullen wij stimuleren.

De partij zal zich inzetten om in 2030
twee keer zo veel windenergie op land op
te wekken als de overheidsdoelstelling
voor 2020.

De partij zal sociale windmolens actief
stimuleren, ook solitair staande sociale
molens.

2020: 14%
duurzame
energie

Ja. Wij staan open voor alle vormen van
duurzame energie, maar de inwoners
van Drenthe moeten zoveel mogelijk
zelf kunnen kiezen. Zij geven aan welke
hernieuwbare energievormen ze willen
en welke locaties daarvoor in
aanmerking komen. Voor dat
keuzeproces stelt de provincie, samen
met de gemeenten, heldere
voorwaarden op zodat het voor de
inwoners vooraf duidelijk is:
wanneer en hoe ze hun invloed
kunnen uitoefenen.
hoeveel invloed ze mogen
uitoefenen.

Nee.

Ja. Lokale initiatieven op het gebied van
duurzame energie staan voorop bij de
keuze van de manier waarop in de provincie
de overstap naar de hernieuwbare energie
wordt gemaakt. De provincie realiseert de
inpassing daarvan in overleg met
gemeenten, waterschappen,
maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven.

2030: 40%
duurzame
energie
2050: 100%
duurzame
energie

Wij willen ook voor andere windmolens dat
de omwonenden van een nieuw project
meeprofiteren van de energie die in hun
buurt wordt opgewekt.

Forum voor
Democratie

-

Nee. Forum voor Democratie doet op 20
maart 2019 mee aan de Provinciale
Statenverkiezingen in alle provincies
o.a. om deze windmolen-gekte te
stoppen.

Nee.

Nee.

GroenLinks

2030: 100%
duurzame
energie

Ja. GroenLinks ziet de noodzaak om
door middel van windenergie de CO2 te
verminderen. Mogelijkheden voor het
plaatsen van windmolens zijn er
bijvoorbeeld langs snelwegen, zoals de
A28 en A37.

Ja. GroenLinks zet zich in voor de overstap
naar een economie die draait op zon en
wind, in plaats van op kolen en gas.
Daarmee zorgen we voor meer werk, een
leefbare aarde en betaalbare energie.
GroenLinks ziet Drenthe binnen 5 jaar als
de groenste provincie.

Ja. Belangrijk bij dit proces is de participatie
van burgers en bedrijven bij de
locatiekeuze, de ontwikkeling en het delen
in de opbrengst van de hernieuwbare
energieontwikkeling.

Onduidelijk. Alleen met steun van
bewoners

Ja.

Randvoorwaarden voor woongenot
moeten bij de keuze zwaar meewegen;
geen stroboscoopeffect van
slagschaduw in huis, geen
geluidsoverlast.
OPD

-

Onduidelijk. Met overleg/inspraak
bewoners.

GroenLinks vindt dat het realiseren van
energiebesparing en duurzame energie een
taak is van overheden, bedrijven en
inwoners samen, met de zwaarste
financiële lasten op de sterkste schouders.

Drenthe

PvdA

Doelstelling
voor de
provincie:

Windmolens op land zijn belangrijk
en zullen wij stimuleren.

De partij zal zich inzetten om in 2030
twee keer zo veel windenergie op land op
te wekken als de overheidsdoelstelling
voor 2020.

De partij zal sociale windmolens actief
stimuleren, ook solitair staande sociale
molens.

-

Ja. We hebben geleerd van de gang
van zaken rond windenergie (situatie
Windpark Drentse
Monden/Oostermoer). We willen dat
geen tweede keer. Dat houdt in dat we
baas willen blijven over onze eigen
duurzaamheidsopgave.

Onduidelijk. In 2015 is in Parijs
overeengekomen dat de temperatuur op de
aarde met maximaal twee graden mag
stijgen. Om dat te bereiken moet er veel
gebeuren. Daarom zijn andere
energiebronnen nodig zoals herwinbare
biobrandstoffen, zon en wind en ook
waterstof. Daarnaast moet de vraag naar
energie worden beperkt en dat gaat iets
betekenen voor onze manier van leven.

Ja. Als coöperaties worden opgericht die
zelf energie opwekken en onderlinge kennis
en middelen gebruiken en zo elkaar verder
helpen steunen we dat. Als dat geen
oplossing is, dan biedt de oprichting van
een overheidsbedrijf met een
laagdrempelige toegang kansen

Iedereen moet kunnen profiteren van de
“gratis” energiebronnen en daarin
kunnen deelnemen. Daarbij moet er
vooral samen worden gewerkt om de
immense opgave het hoofd te bieden.
Denk aan de inzet van coöperaties of
andere collectieve voorzieningen zoals
dorpsmolens.
Partij voor de
Dieren

2030: 100%
klimaatneutraal
en 100%
duurzame
energie

Ja. De Partij voor de Dieren is groot
voorstander van duurzaam opgewekte
energie. In de duurzame energiemix
voor de komende decennia heeft
windenergie een belangrijke plek, zowel
op zee als op land. We hechten er
daarbij wel aan dat er rekening wordt
gehouden met de ecologische
inpassing.
Windenergie is wat ons betreft mogelijk
op locaties waar dieren en natuur er
geen of weinig hinder van ondervinden
en waar de besluitvorming rondom het
plaatsen van windmolens in nauw
overleg met omwonenden tot stand
komt met een rechtvaardige lusten- en
lastenverdeling.

De energietransitie is voor iedereen
ingrijpend, de uitdaging is de lusten en
lasten van de energietransitie op een
eerlijke wijze te verdelen.

Ja. Besparing op energieverbruik is de
eerste, de beste en de goedkoopste stap
naar een duurzaam en houdbaar
energiesysteem. De energie die we dan nog
nodig hebben moet duurzaam opgewekt
worden. Daarbij zal ook weer wind op land
moeten worden opgewekt, mogelijk het
dubbele.

Ja. Voor het draagvlak voor windmolens is
het van groot belang dat
windenergieprojecten tot stand komen in
nauwe samenwerking met de omwonenden,
inclusief de mogelijkheid tot financiële
participatie. Juist sociale molens
(windmolens in coöperatief eigendom)
voldoen bij uitstek aan deze voorwaarde.
Dat geldt net zo goed voor solitaire sociale
molens, die lokaal te gebruiken stroom
leveren.

Drenthe
Doelstelling
voor de
provincie:

Windmolens op land zijn belangrijk
en zullen wij stimuleren.

De partij zal zich inzetten om in 2030
twee keer zo veel windenergie op land op
te wekken als de overheidsdoelstelling
voor 2020.

De partij zal sociale windmolens actief
stimuleren, ook solitair staande sociale
molens.

PVV

-

Nee. PVV wil stoppen met het
overhaaste Klimaat- en Energiebeleid!
Kost onvoorstelbaar veel geld en lost
hélemaal niets op. Gevaarlijke klimaat
opwarming door CO2 is een mythe!

Nee.

Nee.

Senioren Belang

-

Onduidelijk. Uiteraard is Senioren
Belang voor bescherming van de natuur
en onze planeet en alle maatregelen die
daarvoor nodig zijn, worden toegejuicht
en ondersteund. Of windmolens
ALLEEN daarop het antwoord zijn, is
voor ons de vraag. De kosten zijn
namelijk hoog, evenals de overlast, het
rendement is relatief laag en de
techniek over een paar jaar
waarschijnlijk al weer achterhaald.

Nee.

Ja. Particulieren die windmolens willen
bouwen al dan niet in coöperatief verband
moet niets in de weg gelegd worden, mits
rekening wordt gehouden met buren en
landelijke omgeving.

Onduidelijk. Die inzet zal zeker te vinden
zijn de SGP. We zetten in op verschillende
vormen van duurzame energie. Hier valt
windenergie ook onder.

Ja. Wie wind zaait, zal moeten oogsten.

De overheid moet geen grootschalige
plannen doordrukken tegen de wens
van de lokale bevolking die de dupe is.
De partij vindt het streven van Urgenda
loffelijk en ondersteunt die, met
inachtneming van bovenstaande
genoemde opvattingen.
SGP

-

Ja, hoewel windenergie niet de ultieme
vorm is. We stimuleren elke vorm van
duurzame energie, te denken valt hierbij
aan zonne-energie. De inspraak van
burgers bij o.a. plaatsing van
windmolens vinden we zeer belangrijk.
Zonder consensus onder de burgers,
geen windmolens.

Drenthe
Doelstelling
voor de
provincie:

Windmolens op land zijn belangrijk
en zullen wij stimuleren.

De partij zal zich inzetten om in 2030
twee keer zo veel windenergie op land op
te wekken als de overheidsdoelstelling
voor 2020.

De partij zal sociale windmolens actief
stimuleren, ook solitair staande sociale
molens.

SP

-

Nee. Nog meer grote windmolens in
Drenthe wijzen we af. Kleine
windturbines op bijvoorbeeld
industrieterreinen moeten wel mogelijk
blijven. Om klimaatdoelen te halen
zullen we flink meer windenergie
moeten opwekken, vooral op zee, waar
ook de kostprijs voor deze duurzame
energie steeds lager wordt. Het
deelnemen aan het opwekken van
zonne-energie, al dan niet via lokale
opwek, moet volop gesteund worden.
Onze voorkeur gaat uit naar coöperaties
waar iedereen aan mee kan doen.

Nee.

Nee. Er komt een wettelijke regeling voor
inspraak en participatie van omwonenden
van windparken en vergelijkbare
energieprojecten die de directe
leefomgeving beïnvloeden.
Energiecorporaties krijgen hierin een
belangrijke rol. In die regeling komen ook
compensatiemaatregelen. Handel in oude
windmolens die gericht is op het innen van
subsidies voor nieuwe wordt verboden.

Sterk Lokaal

-

Nee. Vooral in de ruime provincies zoals
Drenthe is ruimte voor opwekking van
windenergie, terwijl het meeste verbruik
in de randstad zit. De opdracht voor
Drenthe zou niet groter moeten zijn dan
het opwekken van de eigen energie.
Sterk Lokaal zou het liefst zien dat
alsnog besloten wordt geen windmolens
te plaatsen in Drenthe. Maar zeker
willen wij geen nieuwe windmolens.

Nee.

Onduidelijk.

VVD

-

Nee. Over de aanleg van 285,5
Megawatt aan windenergie op land zijn
de afgelopen jaren afspraken gemaakt
met het Rijk. Wij houden ons aan deze
afspraken. Maar we willen hier bovenop
geen extra grootschalige windparken in
onze provincie.

Nee.

Ja. We willen geen grootschalige
windparken. Wel zien we mogelijkheden
voor lokale initiatieven, die met steun van
de gemeenteraad en van omwonenden
enkele windmolens op land gaan bijbouwen.

Drenthe

50PLUS

Doelstelling
voor de
provincie:

Windmolens op land zijn belangrijk
en zullen wij stimuleren.

De partij zal zich inzetten om in 2030
twee keer zo veel windenergie op land op
te wekken als de overheidsdoelstelling
voor 2020.

De partij zal sociale windmolens actief
stimuleren, ook solitair staande sociale
molens.

-

Nee, alleen met draagvlak van de
omwonenden. Onze voorkeur is alleen
op zee.

Nee. Niet op land, wel op zee.

Ja. Sympathiek idee.

