Groningen
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. Wij zijn voor kleinschalige
windenergie rond boerderijen.

Nee.

Onduidelijk.

ChristenUnie

2035: 60%
duurzame energie

Ja. Net als zonnedaken en windmolens
op zee, zijn windmolens op het land nodig
om de energie die we gebruiken
toekomstbestendig op te wekken. Daarom
is het belangrijk dat we ruimte zoeken
voor en geven aan meer windmolens op
het land.

Nee. Groningen heeft een groot deel van
de landelijke doelstelling van 2020 voor
haar rekening genomen en gaat als een
van de weinigen de provinciale
doelstelling ook halen. De ChristenUnie
vindt dat ook na 2020 windenergie op
land in de provincie zich verder moet
ontwikkelen, niet per se tot tweemaal
zoveel als wat Groningen al doet, maar
wel waar dat maatschappelijk en
landschappelijk in te passen is.

Ja. Buurten, wijken of dorpen die samen
met elkaar investeren in wind- of zonneenergie in hun omgeving moeten door de
provincie gestimuleerd worden. De
provincie kan dit doen door middel van
advies, het verlenen van startsubsidie en
leningen.

2045: 100%
duurzame energie
2050: 100%
klimaatneutraal

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

2035: 60%
duurzame energie

Ja.

Ja. D66 wil dat Groningen in 2040 al CO2neutraal is en wil dat de provincie een
ambitieuze regionale energiestrategie
opstelt.

Ja, maar sociale molens hoeven niet per
definitie solitair te zijn. Ook molens in een
park kunnen geld opleveren voor lokale
gemeenschappen. Dit gebeurt al in
Groningen en daar gaan we mee door.

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.

2040: 100%
klimaatneutraal en
meer dan 100%
duurzame energie
Forum voor
Democratie

-

Groningen

GroenLinks
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2030: 100%
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Ja. Om aan de vraag naar elektriciteit in
Groningen te kunnen voldoen moet er
extra windenergie op land opgewekt
worden. De manier waarop dat gebeurt
moet passend zijn bij aard en schaal van
het landschap. Bewoners moeten daarin
kunnen participeren en het liefst zelf het
initiatief nemen. Dat kan goed per regio.

Ja. GroenLinks wil dat we in de provincie
Groningen in 2030 alle energie halen uit
zon, wind, restwarmte van fabrieken,
aardwarmte en biogas. Technisch en
bestuurlijk (met een grote rol voor
gemeenten) is dat te doen.
Windmolenparken komen alleen op
plekken waar ze weinig overlast
opleveren en mensen die in de buurt
wonen gaan mee profiteren van de
opbrengst.

Ja. We hebben de kans het zo te
organiseren dat de winsten van de
opgewekte energie zo veel mogelijk in
Groningen blijven. Om dat voor elkaar te
krijgen, willen we de regels versoepelen
om energie in de eigen omgeving op te
wekken met kleine windmolens en
zonnepanelen. Daarbij willen we mensen
met een klein inkomen laten
meeprofiteren van de veranderingen.

Als de taakstelling van de energietransitie
dat nodig maakt kunnen er grote
windmolens op land geplaatst worden.
Daarvoor worden de beste locaties met
de minste hinder uitgekozen. Er wordt
zorg voor gedragen dat de opbrengsten
van deze windmolens de bevolking van
de provincie Groningen ten goede komen.
Groninger
Belang

-

Nee. Groninger Belang wil dat de
provincie ophoudt met het klakkeloos
achter onrealistische doelen en
achterhaalde afspraken van Den Haag
aan te lopen. Wij vinden dat er beter
ingezet kan worden op windmolens op
zee in plaats van op het land! Afstand
nemen van de afspraak met het rijk dat
onze provincie meer dan 14% (855,5MW)
windenergie van heel Nederland moet
opwekken.

De combinatie van windmolenparken met
bestaande infrastructuur heeft de
voorkeur. Dergelijke parken komen op
locaties waar ze de minste hinder
opleveren. De omgeving moet in elk geval
voor 50% meedelen in de opbrengsten.
Nee.

Nee. Wel wil Groninger Beland de SDEsubsidie zo aanpassen dat inwoners zelf
voorrang krijgen bij de opwekking van
duurzame energie.
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PvdA

2050 of eerder:
100% duurzame
energie

Ja. De PvdA staat voor investeren in
duurzame energie. Onze voorkeur gaat uit
naar wind op zee, maar ook windmolens
op land zijn nu (nog) van groot belang in
de energieopgave. Wel stellen wij
randvoorwaarden. Zo willen wij dat
bewoners moeten kunnen meebeslissen
over én profiteren van windmolens in hun
omgeving. Daarnaast vinden wij ons
landschap ook van groot belang, daarom
staat de PvdA zoveel mogelijk voor een
concentratiebeleid van windmolens.

Nee. Op dit moment is het aandeel wind
op land belangrijk voor het halen van de
doelstellingen voor de opwekking van
duurzame energie. Maar wat ons betreft
ligt de toekomst van windenergie op zee,
ook met het oog op het draagvlak voor
windmolens op land onder de bevolking.
Daarnaast zullen de technische
ontwikkelingen van de komende jaren
uitwijzen waar we het beste op in kunnen
zetten om de energietransitie zo snel
mogelijk goed vorm te geven. Daarbij kan
het gaan om allerlei nieuwe duurzame
innovaties.

Ja. De PvdA is groot voorstander van
sociale windmolens, maar ook van
behoud van ons mooie en unieke
Groninger landschap en onze natuur. Wat
ons betreft komen niet alleen de lasten
maar vooral ook de lusten bij de
omwonenden terecht. Duurzame
energieprojecten van bijvoorbeeld
coöperaties stimuleren we dan ook actief.
Wel staat de PvdA voor een
concentratiebeleid van windmolens om
het landschap en de leefbaarheid zoveel
mogelijk te beschermen. Voor kleine
sociale molens kan daar een uitzondering
op worden gemaakt, maar liever niet.

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 heeft
windenergie een belangrijke plek, zowel
op zee als op land. 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 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.

In Groningen is het niet wenselijk om
nieuwe windmolens aan of op het Wad te
plaatsen, gezien de vele vogeltrekroutes.
Nieuwe en bestaande windmolens dienen
uitgerust te worden met een
stilstandvoorziening en vogelradar, zodat
de molens bij naderende zwermen tijdig
stilgezet kunnen worden.
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Partij voor het
Noorden

-

Nee.

Nee.

Ja. De Partij voor het Noorden wil dat
gemeenten zeggenschap krijgen over het
al dan niet plaatsen van windmolens.
Voldoende groot draagvlak en
compensatiemogelijkheden zijn
voorwaarden. Nastrevenswaardig is het
om inwoners in coöperatieve verbanden
het beheer te laten voeren over de
windmolens.

PVV

-

Nee. Het milieu, de natuur en het klimaat
in onze provincie wordt er niet beter op
als de hele provincie wordt vol gezet met
windmolens. De PVV Groningen wil
stoppen met onzinnig duurzaamheidsbeleid en klimaatbeleid, omdat het niets
oplevert voor het klimaat en de
portemonnee van de Groningers onnodig
wordt leeggeplunderd.

Nee.

Nee.

SP

-

Onduidelijk. De SP wil
klimaatrechtvaardigheid. We pakken de
zeggenschap over de energievoorziening
terug. We maken een einde aan de
afhankelijkheid van fossiele
multinationals. Windmolens op zee vinden
wij een goed plan. Op land kunnen
windmolens enkel geplaatst worden
wanneer er ruim voldoende draagvlak is.
Datzelfde geldt voor zonneparken. De
provincie ontwikkelt beleid voor een
goede ruimtelijke inpassing van
zonneparken, rekening houdend met
erfgoed en de ruimtelijke kwaliteiten van
een gebied.

Nee.

Geen standpunt. De ervaring met de
realisatie van grote windparken heeft ons
geleerd dat dit tot enorme spanningen in
lokale gemeenschappen kan leiden. Dit
betekent dat we enkel nog wind- en
zonneparken plaatsen wanneer deze in
samenspraak met bewoners tot stand
komen en dus op draagvlak kunnen
rekenen en de lusten de lasten eerlijk
worden verdeeld.
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VVD

-

Nee. De VVD wil dat er geen nieuwe
grote windparken meer op Groninger
grond worden gebouwd, maar juist op
zee.

Nee.

Geen standpunt.

50PLUS

-

Nee.

Nee.

Onduidelijk. 50PLUS wil coulant zijn bij
de plaatsing van kleine, zelfstandige
windmolens bij afgelegen boerderijen.

