Noord-Brabant
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 hebben niet onze eerste
voorkeur bij het verduurzamen van onze
provincie en het halen van de
klimaatambities. Liever ziet het CDA dat
we eerst investeren in maatregelen die
kunnen rekenen op meer draagvlak en
minder polarisatie, en die voor elke
Brabander haalbaar en betaalbaar zijn.

Nee.

Ja. Mits er draagvlak is voor de
windmolens en de lusten en lasten eerlijk
verdeeld worden.

CU-SGP

2050: 100%
klimaatneutraal

Ja. De energietransitie is van groot belang.
We moeten verwachten dat de kosten
hoog zullen zijn, maar tegelijkertijd zal het
voor veel nieuwe werkgelegenheid zorgen.
De provincie draagt er zorg voor dat
inwoners uit alle lagen van de bevolking
kunnen profiteren van deze transitie,
zonder dat dit leidt tot het vergroten van de
economische ongelijkheid.

Nee.

Ja. De provincie zet zich maximaal in om
lokaal draagvlak te realiseren door
bewoners en bedrijven nauw te betrekken
bij bijvoorbeeld de plaatsing van
windmolens en zonnepaneelvelden.
Opbrengsten uit nieuwe energie dienen
terug te vloeien naar de omwonenden

De provincie stimuleert de afbouw van het
gebruik van fossiele brandstoffen. Voor de
energietransitie wordt 1 miljard euro
vrijgemaakt voor een
energiesubsidiefonds. Het geld van de
provincie is afkomstig uit de Essentgelden, geld dat nu veelal in andere
fondsen is ondergebracht, soms zelfs
buiten de provincie. Die investering zal
moeten plaatsvinden in samenspraak met
de gemeenten en zal bestaan uit subsidies
of (renteloze) leningen aan gemeenten,
bedrijven en particuliere huishoudens die
hun bedrijfspand of woning van het gas af
willen halen, of anderszins willen
investeren in een klimaatneutraal Brabant.

Noord-Brabant

Code Oranje

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.

-

Onduidelijk. Code Oranje Noord-Brabant
tornt niet aan de gestelde klimaatdoelen en
is een warm pleitbezorger van de
energietransitie.

Ja. We hebben namelijk geld over voor de
energietransitie en dat geld mag wat ons
betreft worden gebruikt voor windmolens.
En we willen inderdaad in 2030 twee keer
zo veel groene energie opwekken dan de
overheidsdoelstelling voor 2020. Ons hart
ligt dichter bij ja dan nee.

Ja. We geloven heilig in initiatieven die niet
alleen gedragen worden door groepen
inwoners, maar waar die groepen ook
profijt van hebben.

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.

Wij vinden tegelijkertijd dat de keuze voor
windmolens en waar die dan moeten
komen een zaak is van invloed en zelfs
zeggenschap van betrokken inwoners van
onze provincie. Waarbij die inwoners, wat
ons betreft, niet de mogelijkheid hebben
om de plaatsing af te wijzen en het daarbij
te laten. In onze optiek hebben inwoners
het recht windmolens af te wijzen, maar
daarbij hoort automatisch de plicht om tot
alternatieven te besluiten (niet voor te
stellen, maar te besluiten) die tot hetzelfde
effect leiden als de bedachte windmolens.
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.

Noord-Brabant

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.

2030: 49%
CO2-reductie
en 55%
duurzame
energie

Ja. De provincie geeft prioriteit aan de
verduurzaming van bedrijfsterreinen, aan
windenergie en het benutten van het
economisch potentieel dat voortvloeit uit de
duurzame samenleving.

Ja.

Ja. D66 is van mening dat windenergie
nodig is voor het behalen van een
fossielvrije samenleving. Wij zetten dus in
op extra windmolens, daar waar mogelijk.
Zowel bij windmolens als zonneweides is
mede-eigenaarschap van Brabanders voor
D66 een randvoorwaarde, waarbij 50% het
minimum zou moeten zijn. De
energietransitie is immers van ons
allemaal.

2050: 95%
CO2-reductie
en 100%
duurzame
energie
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

2035: 100%
energieneutraal

Ja. Wij zullen windmolens op land
stimuleren. Om tot de juiste energiemix te
komen moeten we ons zeker inzetten voor
windmolens op land.

Ja. Wij zullen ons inzetten om in 2030
twee maal zoveel windenergie op land op
te wekken als de doelstellingen van 2020.
Wel is het zo dat we daarbij realisme
moeten waarborgen aangezien niet alle
plekken in Noord Brabant geschikt zijn.
Maar we gaan er alles aan doen om zoveel
mogelijk windenergie op land op te
wekken.

Ja. We willen juist sociale windmolens
vanuit draagvlak uit de omgeving en met
participatie van de omgeving en/of
energiecollectieven. De burger dient profijt
te hebben van de windmolens op land.
Steeds meer inwoners willen zeggenschap
krijgen over de productie van lokaal
opgewekte groene stroom. Maar het gaat
GroenLinks nog niet snel genoeg. En
vooral bij de bouw van windmolens hebben
mensen ondersteuning nodig. Wij willen
dat de provincie inwoners en gemeenten
helpt bij het ontwikkelen van coöperatieve
windenergie door burgerparticipatie als eis
op te nemen in ruimtelijke
ontwikkelingsplannen.

Noord-Brabant
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.

Lokaal Brabant

-

Ja. Daar waar dit verantwoord is, Lokaal
Brabant is vanuit ruimtelijke ordening
principes niet overal voorstander van het
plaatsen van windmolens.

Onduidelijk. Dat is nog moeilijk te zeggen.
We zullen het totaal van alternatieve op te
wekken energie dienen te halen, maar
nogmaals: windmolens zijn niet het enige
middel. De oplossingen die we kunnen
vinden voor duurzame energieopslag in
perioden dat we te veel produceren is bij
de besluitvorming hierover een belangrijk
afweegpunt.

Ja. Natuurlijk, als sociale windmolens
gesteund door de bevolking solitair
geplaatst een aanvulling kunnen zijn bij de
oplossing van dit vraagstuk is dit een
belangrijk afweegcriterium. Maar nogmaals
wijzen wij u erop dat, dat bij andere
alternatieve energiebronnen een
gelijksoortig afweegcriterium kan zijn,
bijvoorbeeld bij zonne-energie.

Ouderen appel –
Hart voor
Brabant

-

Ja.

Nee.

Ja.

PvdA

2030: 100%
duurzame
energie

Ja. Om de energietransitie te stimuleren en
om te zorgen voor een zo groot mogelijk
rendement
voor de samenleving gaat de provincie
windturbines en zonneparken ontwikkelen
en exploiteren op plaatsen waar de markt
het niet oppakt. Bijvoorbeeld op
landbouwgrond die eigendom is van de
provincie. Er komt tevens een verplichting
voor ontwikkelaars van duurzame energie
projecten om omwonenden mee te laten
participeren in (commerciële)
energieopwekkingsprojecten met een grote
ruimtelijke impact, zoals windmolens en
zonneparken groter dan 1,5 ha naar
voorbeeld van het windmolenpark bij de
A16.

Ja. Ook de komende jaren zijn er (veel)
nieuwe windturbines nodig in Brabant. De
provincie neemt
indien nodig (net zoals bij het A16windpark) de regie en borgt zowel de
omgevingskwaliteit
als het maatschappelijk rendement.

Ja.

Noord-Brabant

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

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 wil een kwalitatief goed
Brabants landschap behouden. Tussen de
stedelijke gebieden mogen de landelijke
gebieden een mooie afwisseling zijn van
dorpsgezichten, heidegebied, boerderijen,
weilanden, akkers, bossen, vennen enz.
De PVV ziet daarbij geen ruimte
weggelegd voor landschapsvervuilende
zaken zoals windturbines of moskeeën

Nee.

Nee. Op alle drie uw vragen kan ik namens
de PVV Noord-Brabant met een duidelijk
‘NEE’ antwoorden.

Senioren
Brabant

-

Onduidelijk. Wij willen graag een
duurzame, schone en circulaire economie
in Brabant. Kosten van de energietransitie
moeten eerlijk en naar draagkracht worden
opgebracht, door bedrijven en inwoners
van de provincie.

Geen standpunt.

Geen standpunt.

Noord-Brabant

SP

VVD

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. De overgang van een geconcentreerde
energievorm als fossiele brandstof naar
ijlere vormen van duurzame energie
vragen per definitie om veel ruimte.
Windturbines, mestvergisters,
hoogspanningsleidingen en grootschalige
zonne-energie-opstellingen maken de
leefomgeving er niet plezieriger op. De
algemene taak van de provincie is om de
effecten middels een goede ruimtelijke
ordening visueel aanvaardbaarder te
maken, om eventuele stank en geluid in te
dammen met een adequate
vergunningverlening en –handhaving, en
om met redelijke financiële maatregelen
ervoor te zorgen dat lusten en lasten voor
de burgers eerlijk verdeeld worden.

Onduidelijk. Uit het Energieakkoord volgt
voor Brabant een taakstelling om voor
2020 470 MW windenergie te plaatsen. De
SP heeft dit akkoord gesteund, al had de
lat van de SP soms wel wat hoger mogen
liggen. De taakstelling moet in deze
periode bijna volledig gerealiseerd zijn.

Ja. In toekomstige windenergieprojecten
krijgen coöperatieve verenigingen een
nader te bepalen deel toegewezen
(bijvoorbeeld 30%). De provincie stimuleert
het opnemen van dergelijke
draagvlakbepalingen in de
vergunningverlening van gemeenten

Nee. We hebben ervaren dat er weinig
draagvlak is onder Brabanders voor nog
meer windmolens op land. Wij willen
Brabant dan ook niet volbouwen met
honderden windmolens maar vertrouwen
eerder op nieuwe technieken met meer
rendement.

Nee.

-

Het bestaande beleid formuleert de
locatiekeuze van windturbineparken vooral
in negatieve bewoordingen. Er staat vooral
waar het niet kan. Aan deze negatieve
keuze liggen vaak zinvolle overwegingen
ten grondslag. Toch zou het goed zijn als
windturbines ook gezien worden als
installaties die het landschap kunnen
verrijken. Daar waar andere wetgeving dat
toelaat, zou landschapsarchitectuur een
positief bestemmingsargument moeten
kunnen zijn.
Ja. Zonder draagvlak en een lokale
participatie/eigenaarschap van tenminste
50% zijn wij tegen de komst van extra
windmolens op land in Brabant.

Noord-Brabant

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.

-

Ja. 50PLUS is 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. Voldoende draagvlak bij de
direct betrokken inwoners is altijd
essentieel.

Geen standpunt.

Geen standpunt.

