Fryslân
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. We willen geen nieuwe initiatieven
voor grootschalige windparken op land.
Deze moeten er komen, maar dan op
zee. Ook willen we onderzoek stimuleren
naar het kunnen hergebruiken van
bijvoorbeeld in zonnepanelen en in
wieken van windmolens gebruikte
materialen.

Nee.

Onduidelijk. Dorpsmolens, mits er
voldoende draagvlak van de omgeving is
kunnen worden gebouwd. De
opbrengsten moeten ten goede komen
aan de leefbaarheid in deze gebieden.
CDA bepleit:
a) Het toestaan van kleine (solitaire)
windmolens van maximaal 15
meter hoog;
b) Inzetten op vervanging van oude
molens door nieuwe. Geen extra
molens, wel extra opwekking van
energie;
c) Volledig faciliteren van
energiecoöperaties in dorpen.

ChristenUnie

2030: 49% CO2reductie

Ja.

Nee. Wij willen dat de provincies Fryslân,
Groningen en Drenthe samen verkennen
wat de mogelijkheden zijn voor een
gedeelde investering in een nieuw
windmolenpark boven Schiermonnikoog,
als alternatief voor grote windparken op
land. Waar passend kiezen wij voor een
beperkt aantal kleinschalige windparken
op land.

Ja. Windenergie bevorderen wij door
initiatieven voor dorpswindmolens te
stimuleren. Dorpsmolens zijn initiatieven
van onderop, waar dus al draagvlak voor
is. De opbrengsten van de molens komen
bovendien ten goede aan het dorp of de
wijk en versterken daarmee de
leefbaarheid. Wij zijn voorstander van
‘Groninger windmolens’, met een
masthoogte van 15 meter en een
tiphoogte (hoogste punt) van 21 meter.
Boeren kunnen hiermee hun eigen
energie opwekken. Wat zij over hebben,
kan aan het dorp worden geleverd.

Fryslân
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.

DENK

-

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.

D66

2030: 55% CO2reductie

Ja. Op de korte termijn zijn wind- en
zonne-energie onontbeerlijk voor de
energietransitie. D66 maakt onderscheid
tussen grote en kleine molens. D66 vindt
dat windmolens van 15 meter ashoogte
mogelijk moeten worden gemaakt. Grote
windmolens worden gerealiseerd in
samenspraak met gemeente en
omwonenden.

Onduidelijk. De provincie loopt nu al
achter op de provinciale doelstellingen.
En dat terwijl we nog maar aan het begin
staan. De provincie moet investeren om
een versnelling van de transitie in gang te
zetten. D66 streeft een versnelling van de
energietransitie na. D66 wil echter niet
voor de omgeving de keuze maken welke
vorm van duurzame energie-opwekking
wordt geplaatst.

Ja. Energie-initiatieven uit de mienskip,
ook dorpsmolens, wil D66 stimuleren en
helpen ontwikkelen. D66 vindt in het
algemeen dat de lusten, lasten en
zeggenschap van de energietransitie
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Omwonenden van grootschalige
projecten zoals het plaatsen van een
windpark of zonnepark moeten
gedurende het gehele proces worden
betrokken. Ze behoren mee te profiteren
van de opbrengst. Draagvlak en
participatie zien wij als essentieel voor de
transitie. D66 wil dat de lokale bevolking
in tenminste 60% van de duurzame
energieopwekking participeert en ervan
profiteert.

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.

2050: 100%
duurzame energie

Forum voor
Democratie

-

Fryslân
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.

Fryske
Nasjionaler
Partij

-

Nee. De FNP is niet tegen windenergie.
De opbrengst van een windturbine wordt
echter alleen groter als de molens hoger
worden. De FNP vindt dat dergelijke
molens niet thuishoren in ons landschap
nog afgezien van de overlast die ze
veroorzaken voor omwonenden.
Windenergie hoort op zee en Friesland
zal haar aandeel hierin moeten opeisen.

Nee. Het aanwezige vermogen en het
nog te plaatsen vermogen in het
IJsselmeer en Hiddem Hou aangevuld
met geothermie en zonne-energie is
voldoende om de provinciale doelstelling
in 2050 te halen. Een versnelling jaagt de
gemeenschap op onnodige kosten.

Nee. De FNP stimuleert deelname aan
wind-op-zee voor dorpen en
energiecoöperaties. Het gaat uiteindelijk
om de financiële opbrengsten voor de
gemeenschap en dit kan ook prima met
een dorpsmolen-op-zee gerealiseerd
worden.

GrienLinks

-

Ja. Plaatsing van meer windturbines en
aanleg van zonnecellen op grote schaal
is nodig om in onze elektriciteitsbehoefte
te voorzien. Onze belangrijkste
natuurgebieden (zoals Natura 2000gebieden) zijn niet de juiste plek om
windmolens en zonneparken in of vlakbij
neer te zetten. Zonnecellen worden bij
voorkeur op daken, geluidswallen en
industrieterreinen neergezet en niet in de
open ruimte. Verder pleiten wij voor
windmolens langs wegen, kanalen en
industrieterreinen.

Ja.

Ja. We willen onderzoeken waar de
windmolens geplaatst kunnen worden
met voldoende draagvlak. Hierbij
verdelen we de lusten en de lasten op
een eerlijke manier. Ook wil GrienLinks
kleinschalige initiatieven, gedragen door
een dorp of een wijk, op het gebied van
duurzame energieproductie stimuleren.
Dat geldt ook voor dorpsmolens, zoals in
Reduzum, en molens van maximaal 15
meter bij boerderijen.

Fryslân
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.

Natuurlijk
Fryslân

2030: 100%
energieneutraal en
meer dan 75%
CO2-neutraal

Ja. We kiezen niet expliciet voor targets
voor windenergie (ook vanwege
draagvlakproblemen door de aanpak van
de huidige coalitie) maar wel voor harde
targets voor 2030: Fryslân 100%
energieneutraal en meer dan 75%
klimaatneutraal. Ons plan: #Fryslan2030
zet in op alle dorpen en wijken
energieneutraal in 2030 door een
combinatie van lokale opwekking en
opslag (accu's en waterstof).

Onduidelijk. Wij gaan wel voor Fryslân
100% energieneutraal in 2030, maar wij
vinden at stad, wijk en dorp hun ruimte
naar eigen inzicht moeten kunnen
invullen met Zonne-energie, Windenergie
en Geothermie. Biomassa mag slechts
zeer beperkt worden toegepast vanwege
de negatieve impact van veel biomassaoplossingen op de biodiversiteit.

Ja. De invulling van de lokale opwekking
mogen de dorpen en wijken zelf bepalen,
waarbij wat ons betreft voornamelijk op
zonne-energie en windenergie wordt
ingezet (geen biomassa en
mestvergisters in verband met de impact
hiervan op natuur, klimaat en
biodiversiteit). Het provinciaal beleid moet
dat niet blokkeren maar juist faciliteren.
Uitvoering door lokale energiecoöperaties
welke gefinancierd worden door de
provincie als nutsbedrijven. Wij trekken
hier 10 Miljard euro als investering voor
uit tot 2030.

PvdA

2025: 100%
duurzame energie

Ja. De PvdA is voorstander van
windenergie op land en in zee en vindt
dat dit gestimuleerd moet worden zolang
er geen beter alternatief voor handen is
om in voldoende mate duurzame energie
op te wekken. Bij het plaatsen van
nieuwe windmolens op land zijn voor de
PvdA lokaal draagvlak, het kunnen
deelnemen van inwoners in het
windproject en het opruimen van oude
windmolens absolute voorwaarden.

Nee. We gaan voor 49% CO2 reductie en
daar hoort een passende mix van
duurzame energie en energiebesparing
bij. Het aandeel wind in de energiemix is
voor ons geen doel op zich. Samen met
gemeenten gaan we in de regionale
energie strategie de mix vaststellen, maar
de 49% CO2 reductie staat vast!

Ja. De PvdA is groot voorstander van
sociale windmolens en dorpsmolens. Wat
de PvdA betreft is er ruimte voor
dorpsmolens en 15-meter molentjes bij
boerderijen. De afgelopen jaren heeft de
PvdA gestreden voor het realiseren van
dorpsmolens en 15 meter molens. Het
huidige college van CDA, VVD, FNP en
SP maakte dit onmogelijk.

Fryslân

Partij voor de
Dieren

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.

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.

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.

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.
PVV

-

Nee. De PVV Friesland wil:
• Ophouden met de klimaathysterie;
blijf realistisch.
• De huidige energietransitie
afremmen (Nog liever stoppen tot
er reële nieuwe vormen van
energieopwekking en -opslag
zijn).
• Geen nieuwe windmolen(s)(parken) of grootschalige
zonneparken.

Nee.

Nee.

Provinciaal
Belang Fryslân

-

Nee. Provinciaal Belang Fryslân wil geen
nieuwe windmolenparken ontwikkelen.
Kleinere solitaire windmolens tot 15 meter
(in plaats van 10 meter) op eigen terrein
moeten mogelijk worden gemaakt.

Nee.

Nee. Alleen kleinere solitaire windmolens
tot 15 meter (in plaats van 10 meter) op
eigen terrein moeten mogelijk worden
gemaakt.

Fryslân

SP

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. Voor de energietransitie zijn wind- en
zonne-energie hard nodig. De SP hecht
grote waarde aan het karakteristieke
Friese landschap. Toch is de SP ook
doordrongen van de noodzaak van de
energietransitie. Daarvoor kan het nodig
zijn om grote windparken aan te leggen.

Onduidelijk. De SP wil dat Friesland in
2050 duurzaam is. Naast grote
windturbines moet ook de ruimte voor
kleine windmolens volop worden benut.

Ja. Het belangrijkst is echter dat het
bouwen van grote wind- en zonneparken
begint bij de omwonenden. Zij zijn de
belangrijkste belanghebbenden wat de
SP betreft. Zeggenschap en meedelen in
de opbrengst (individueel en collectief)
zijn leidend. Mensen zeggen niet zomaar
‘nee’ tegen dit soort initiatieven, maar
vooral omdat het hen wordt opgedrongen.
In dit verband vindt de SP dat de
mogelijkheden om te participeren moeten
worden uitgebreid

Nee.

Onduidelijk. Voor die windparken die wel
op het land zullen verrijzen, willen wij dat
de omwonenden ruimhartig worden
gecompenseerd. Ook moeten zij de
mogelijkheid krijgen, om te participeren.

Daarnaast is de SP groot voorstander
van initiatieven van onderop, zoals de
dorpsmolen van Reduzum, en kleine
windmolens bij (boeren)bedrijven.
VVD

-

Nee. De VVD vindt dat we onze mooie
provincie niet verder moeten belasten
met windmolenparken op land.

De VVD is van mening dat kleine
windmolens op land (de zogenoemde
Groninger windmolens) onder bepaalde
voorwaarden toegestaan kunnen worden.
Zo is het voor de VVD van belang dat
dergelijke molens goed ruimtelijk
inpasbaar zijn. Daarnaast moeten ze
voorzien in de eigen energiebehoefte.
50PLUS

-

Nee.

Nee. Volgens de routekaart 2030
Provincie is in Fryslân tot 2030 maximaal
70 MW nodig bovenop de 530MW binnen
het huidige Klimaatakkoord om de 49%
CO2 reductie te halen.

Ja. Dorpswindmolens worden toegestaan
mits binnen dorpsinitiatieven. 50PLUS wil
niet dat in de periode 2019 – 2023 in
Friesland op land grote windmolenparken
worden gebouwd.

