Gelderland
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

-

Ja. Het CDA Gelderland is nadrukkelijk
voorstander van windenergie naast alle
andere duurzame vormen van energieopwekking. Het CDA zet in op de
Regionale Energie Strategieën waarbij de
regio's de opdracht krijgen om een
doelstelling te halen. Als dat niet lukt zal
de provinciale respectievelijk de landelijke
overheid de regie moeten nemen.

Geen standpunt. Over de de
verdubbeling van de doelstelling zijn wij
neutraal. Wij zijn daar uit de aard der zaak
niet tegen! Maar het is de vraag of dat
haalbaar is.

Ja. Molens met een opbrengst die ook
aan participanten en omwonenden ten
goede komt hebben onze sterke voorkeur.

ChristenUnie

2030: 55% CO2reductie en 33%
duurzame
energie

Ja. De provincie communiceert dat de
energietransitie noodzakelijk is, veel
ruimtelijke impact zal hebben en moeilijke
keuzes vergt.
• De provincie communiceert dat
veranderingen in het landschap ten
gevolge van de opwek van
duurzame energie onvermijdelijk
zijn.
• De provincie ontwikkelt ook
ruimtelijke beleid voor de opslag
van energie.
• De provincie zet vol in op
energietransitie door te denken
vanuit mogelijkheden, niet vanuit
regels en beperkingen.
• De provincie omarmt
burgerparticipatie.

Nee. We zijn het eens met de intentie van
uitbreiding van het aandeel windenergie,
maar deze uitspraak is te expliciet om
ongenuanceerd te kunnen steunen.

Ja. De provincie stelt eisen aan de manier
waarop initiatiefnemers samen met de
omgeving zoeken naar de beste locatie,
vorm en landschappelijke inpassing.
• Niet grondposities, maar goede
inpassing moet leidend zijn
• Bewoners moeten inspraak
kunnen hebben in de locatie
• Initiatiefnemers wordt gevraagd
meerdere alternatieven voor te
stellen; via ‘plaatsingsopties’
kunnen ook grondeigenaren van
afgevallen locaties delen in de
opbrengst.
• Initiatieven vanuit de lokale
gemeenschap krijgen voorrang
boven commercieel gedreven
initiatieven.

2050: 100%
klimaatneutraal
en 100%
duurzame
energie

Gelderland
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. D66 vindt windmolens op land erg
belangrijk. Naast zonnepanelen, wind op
zee en bijvoorbeeld aardwarmte hebben
we in ook windmolens op land in
Gelderland nodig om meer duurzame
energie op te wekken en onze
klimaatdoelen te halen.

Ja. D66 zal zich inzetten om het aantal
windmolens in Gelderland tot 2030 ten
minste te verdubbelen. Om onze
klimaatdoelen voor 2030 te halen zullen er
nog veel windmolens bij moeten komen.
Met energie van Gelderse windmolens
kunnen we onze woonwijken voorzien van
duurzame energie.

Ja. D66 wil dat de omgeving actief
betrokken wordt en dat alle inwoners
kunnen deelnemen aan duurzame
energieprojecten. Dat kan door solitair
staande molens, maar ook door van één
of meerdere windmolens in een groter
park sociale windmolens te maken. D66
ziet mogelijkheden voor windmolens langs
infrastructuur en bebouwing zoals
snelwegen, provinciale wegen,
waterwegen, bedrijventerreinen en bij
havens.

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%
klimaatneutraal

Forum voor
Democratie

-

Gelderland

GroenLinks

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: 55% CO2reductie

Ja. De omschakeling naar andere, schone
vormen van energie kost geld en die
kosten drukken op dit moment zeer
ongelijk op het huishoudbudget van onze
inwoners. Mensen met een smalle beurs
zien hun woonlasten stijgen en hebben
nauwelijks mogelijkheden om te
investeren in energiebesparing.
GroenLinks wil deze ‘energie-armoede’
tegengaan. Landelijke regels rond lonen,
(huur)prijzen en subsidies zijn hierin heel
bepalend, maar ook de provincie kan haar
beleid en invloed gebruiken om te zorgen
dat de lusten en lasten eerlijk worden
verdeeld. Bijvoorbeeld via de bijstelling
van het Gelders Energie-akkoord.

Ja. Ook als de besparingsprogramma’s
succesvol zijn, is aanleg van meer
windturbines en zonneparken nodig om in
onze elektriciteitsbehoefte te voorzien.
GroenLinks wil dat de provincie
uitnodigende en goed onderbouwde
voorwaarden stelt en regelt dat alle
gemeenten die opnemen in hun
omgevingsplannen. Uiteraard mogen de
doelstellingen voor natuur en landschap
niet in het geding komen. Uitgangspunt
voor windmolens is daarbij dat ze op
veilige afstand van woonwijken worden
geplaatst. Voor GroenLinks is dat
aanzienlijk meer dan de officiële norm van
circa 500 meter.

Ja. Bij de ontwikkeling van windmolens
speelt draagvlak bij inwoners een grote
rol. Inwoners kunnen zich verenigen in
energiecoöperaties en zo (mede-)eigenaar
worden van hun eigen energieproductie.
Zo profiteren zij maximaal. GroenLinks wil
deze energie-initiatieven aanmoedigen en
ondersteunen. Gelderland telt op dit
moment al zo’n 50 energiecoöperaties. Al
deze bestaande expertise willen we
gebruiken om de start van nieuwe
coöperaties soepel te laten verlopen.
Daarom verdient de provinciale koepel, de
Vereniging EnergieCoöperaties
Gelderland (VECG) langdurige
ondersteuning van de provincie.

2050: 100%
klimaatneutraal

Jezus Leeft

-

Ja. De overheid moet groene energie
opwekken middels zonnepanelen. Jezus
Leeft wil particulier initiatief stimuleren
door subsidies te geven op onder andere
zonnepanelen. Het gebruik van elektrische
auto’s dient sterk te worden gestimuleerd.

Ja.

Ja.

Lokale Partijen
Gelderland –
Code Oranje

-

Ja. Windmolens op land zijn belangrijk om
klimaatdoelstellingen te behalen.
Tegelijkertijd is het draagvlak onder de
bewoners nabij de locatie waarop ze
geplaatst worden belangrijk, mede ook
vanwege de in de toekomstig nog uit te
voeren klimaatmaatregelen. Wij zijn ervoor
dat de provincie Gelderland voorafgaand
aan plaatsing met een totaalvisie komt,
inclusief mogelijke locaties. En aan de
hand daarvan met de inwoners (codemocratie) samen bepaalt waar en welke
klimaatmaatregelen getroffen worden.

Ja. Windenergie is belangrijk en
verdubbeling van de inzet noodzakelijk en
afhankelijk van het draagvlak dat er
daarvoor onder de plaatselijke bevolking
georganiseerd kan worden. Uitleg van en
communicatie over de klimaatopgave met
de betrokken bewoners behoort tot de
kerntaken van de provincie. Het tegen de
wens van de bevolking plaatsen van
windmolens zien we als een op (te) korte
termijn gerichte politiek die enkel leidt tot
weerstand tegen het uiteindelijk volledig
kunnen uitvoeren van de Klimaatagenda.

Ja. Het faciliteren van sociale windmolens,
waarvan dus de opbrengst ten goede
komt aan de lokale gemeenschap, is dé
manier om draagvlak te organiseren bij de
inwoners. Daarmee is dit de ultieme
manier om mét draagvlak te werken aan
het vervullen van dit deel van de
klimaatopgave die op ons bord ligt, willen
we ooit nog kunnen voldoen aan de
uitvoering van de gemeenschappelijke
klimaatagenda.

Gelderland

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.

2030: 55%
CO2-reductie
en 55%
duurzame
energie

Ja.

Ja. Mede op initiatief van de PvdA heeft
de provincie Gelderland de doelstelling
geadopteerd om in 2050 klimaatneutraal
te zijn en in 2030 55% emissiereductie te
realiseren. Deze doelstellingen zullen met
een mix van maatregelen bereikt moeten
worden. Op basis van de huidige inzichten
mag worden verwacht dat de hoeveelheid
op land opgewekte windenergie zeker zal
moeten verdubbelen. Ja dus, mits
ruimtelijk in te passen en omwonenden
meeprofiteren van de opgewekte energie
en/of financiële voordelen.

Ja. De PvdA hecht enorm aan
betrokkenheid van inwoners bij de
energietransitie. ‘Sociale windmolens’
passen daar goed in en zullen wat ons
betreft zeker gestimuleerd worden.
Daadwerkelijk draagvlak en -afhankelijk
van de locatie- ruimtelijke inpassing blijven
mee te wegen factoren. Ja dus.

2050: 100%
klimaatneutraal
en 100%
duurzame
energie

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.

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 een verdubbeling.

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.

PVV

-

Nee. Klimaatverandering is van alle tijden,
dit geschiedt al eeuwen zonder invloed
van de mens. Bovendien is de invloed van
Nederland op de wereld verwaarloosbaar
klein. Dus: stoppen met de klimaatleugen.
En geen enkele subsidie naar
klimaatwaanzin. Geen windmolens.

Nee.

Nee.

Gelderland

SGP

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: 55% CO2reductie

Ja. We zullen vooralsnog alle vormen van
duurzame energieopwekking nodig
hebben, dus ook windmolens op land.

Nee. Dit is wat ons betreft te stellig. Wij
willen het initiatief vooral van onderaf laten
komen, vanuit de gemeenten / regio’s, via
de RES-en. Prima als daar veel
windenergie bij zit; ook prima als dat
vooral andere vormen van duurzame
energie zijn.

Ja. Draagvlak is voor ons erg belangrijk.
En sociale windmolens zorgen per
definitie voor draagvlak. Dat zijn wat ons
betreft de betere initiatieven.

2050: 100%
klimaatneutraal

SP

-

Ja. Windmolens op land zijn belangrijk.
Daarbij geven wij de voorkeur aan
concentratiegebieden, bieden snelwegen
een goede mogelijkheid en dient nabije
natuur ontzien te worden (= reden tot geen
plaatsing). Dat geeft in Gelderland nogal
wat beperkingen. Wij hebben begrepen
dat Rijkswaterstaat bereid is om op al haar
eigen terreinen windmolens te plaatsen.
Dat geeft perspectief.

Ja. Dat willen we zeker. Daar zullen we
dan ook voor pleiten. Maar de politiek is
hier wel erg weerbarstig.

Ja. Sociale windmolens zouden zeker
kunnen bijdragen aan breed draagvlak
(immers geld komt terug bij de
gemeenschap in hele concrete vorm). Of
solitaire windmolens dan de oplossing
zijn? Het aanleggen van grid voor een
windmolen is kostbaar. Misschien is een
combinatie met zonnevelden dan
verstandig.

VVD

-

Ja. Conform het provinciaal beleid om de
landelijke doelstelling van in totaal 230,5
MW aan windenergie te bouwen. Voor de
toekomstige energieopwekking is een mix
van technieken essentieel, denk aan het
gebruik van wind- en zonne-energie,
diepte-geothermie, biogas en waterstof.
Met innovatie kunnen de technieken
worden verbeterd of er nieuwe bijkomen.
Daarbij kan de provincie een stimulerende
rol vervullen. Uitgangspunt bij de
energietransitie moet zijn: betaalbaarheid,
betrouwbaarheid en keuzevrijheid.

Nee. De VVD wil meer technologische
oplossingen inzetten.

Nee.

Gelderland
Doelstelling
voor de
provincie

50PLUS

-

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.

Onduidelijk. 50PLUS staat achter
energietransitie. 50PLUS kiest voor het
zoeken naar oplossingen en het
verbeteren van ons leefklimaat. 50PLUS
is, alleen bij voldoende draagvlak onder
de direct betrokken inwoners, voorstander
van het toepassen van windenergie.
Buiten de woongebieden zijn grote
windmolens soms een verstandige optie.
In de buurt van woningen en bij bedrijven
zijn de steeds effectievere, kleinere
windmolens/windturbines wat 50PLUS
betreft een betere keus.

Nee.

Ja. De kosten van de energietransitie
moeten eerlijk en naar draagkracht
worden opgebracht door bedrijven en
inwoners.

