Noord-Holland

CDA

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. Het CDA is altijd terughoudend
geweest met het plaatsen van windenergie
op land. In het kader van het nationaal
klimaatakkoord zien we wel ruimte voor me
er windenergie op land. Hier worden bij
voorkeur locaties gebruikt die op draagvlak
kunnen rekenen, zoals industrieterreinen.

Nee. Het Rijk is hier aan zet en de kan
zelfs de Rijkscoördinatieregeling inzetten.
Dan wordt het opgelegd. Onze voorkeur
gaat hier naar uit omdat het Rijk dan zelf
ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen
met bijvoorbeeld windmolens op de
Afsluitdijk. Daar zijn wij voor.

Nee. Het beleid van solitaire molens heeft
al eerder laten zien dat dit veel schade
aanricht aan het landschap. Het CDA is
voor clustering van windmolens om zoveel
mogelijkheden Noord-Hollandse landschap
te beschermen.

Onduidelijk.

Ja. Omwonenden worden nauw betrokken
bij plannen voor wind- en zonne-energie
(en mogelijk andere duurzame initiatieven)
en kunnen meeprofiteren van de
voordelen. Mede-eigenaarschap zorgt
ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden
verdeeld.

Noord-Holland was de eerste provincie in
Nederland die klaar was met zijn opgave
van 685,5 MW. Het antwoord op deze
vraag is ja, maar met voorwaarde dat er zo
min mogelijk overlast is voor mensen. We
willen daarom wind op land op
bedrijventerreinen en in natuurgebieden.
We zien bijvoorbeeld ruimte voor
windmolens in het Westelijk Havengebied.
ChristenUnie

2030: 33%
duurzame
energie
2050: 100%
klimaatneutraal

Ja. Wat ons betreft herziet de provincie de
regels voor het plaatsen van windmolens
op land. De huidige regelgeving zorgt voor
onnodige beperkingen waardoor er slechts
enkele locaties aan de regels voldoen voor
het plaatsen van windmolens. Te denken
valt aan de eisen omtrent lijnopstelling en
minimum aantal te plaatsen windmolens in
een lijnopstelling. Daarnaast laat de
provincie het uitgangspunt los slechts het
minimum gestelde doel van de
hoeveelheid windenergie te realiseren. Als
er meer mogelijk is, dan doen we dat.
Uiteraard houden we daarbij rekening met
de waarde van het Noord-Hollandse
landschap.
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Code Oranje

-

Ja. Windmolens zijn een belangrijk
onderdeel in de transitie naar duurzame
energie. Daarbij wil Code Oranje wel
steeds lokaal met de inwoners in gesprek.
Windmolens op land liggen voor de hand
omdat het een relatief goedkope vorm is.
Verder hebben windmolens langs de
snelweg, vlakbij industrie- en havengebied
de voorkeur boven windmolens in de buurt
van woningen. Wanneer in woongebied
inwoners voorkeur hebben voor sociale
windmolens, willen wij dit mogelijk maken.

Nee. Code Oranje zet zich in voor een
energietransitie van onderop. Dat betekent
dat we vooral lokaal op zoek gaan naar de
meest passende aanpak voor de
energietransitie. Hierbij kijken we naast
windmolens dus ook naar andere
oplossingen. Wanneer lokaal wordt
gevraagd om windenergie en/of inwoners
ambitieuzer willen zijn dan de
overheidsdoelstellingen zoals nu gesteld,
dan wil Code Oranje dit uiteraard
faciliteren.

Ja. Code Oranje gelooft in eigenaarschap
en initiatief van de samenleving in het
oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. Maar de overheid moet dat
wel faciliteren. Het idee van sociale
windmolens past heel goed bij het
uitgangspunt van Code Oranje om de
energietransitie van onderop te
organiseren. Waarom? Omdat met sociale
windmolens juist de gemeenschap in de
omgeving profiteert van de opbrengst van
de opgewerkte duurzame energie.

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

2050: 100%
klimaatneutraal
en 100%
duurzame
energie

Ja. Noord-Holland biedt veel kansen voor
de opwekking van duurzame energie uit
wind, water en zon. We kunnen ons niet
veroorloven een vorm van duurzame
energie uit te sluiten; alles is nodig. D66
ziet op land ruimte voor lijnopstellingen van
windmolens langs snelwegen en kanalen.
Ook is er ruimte op industrieterreinen, de
Haarlemmermeerpolder en het Noordzeekanaalgebied. D66 wil graag in gesprek
met gemeenteraden om te verkennen waar
maatwerk mogelijk is. We moeten hinder
voor omwonenden voorkomen, bijv. met
een aangepaste afstandseis.

Onduidelijk.

Nee. Windmolens moeten bij voorkeur
geclusterd worden, nu solitaire molens
voor verrommeling van het landschap
zorgen. Bij bestaande agrarische
erfbebouwing kan een uitzondering worden
gemaakt voor kleinschalige toepassing met
molens met een maximale as hoogte van
15 meter.
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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

2040: 100%
klimaatneutraal

Ja. Het ‘Wind-op-land’-beleid van de
provincie Noord-Holland is een duidelijk
voorbeeld van hoe het niet moet. De
regelgeving van het huidige
provinciebestuur heeft geleid tot
speculatie, conflicten in kleine
gemeenschappen en onnodige
beperkingen. Wat ons betreft wordt het
Noord-Hollandse ‘Wind-op-land’-beleid zo
snel mogelijk herzien: de rem die
momenteel op windenergie zit gaat eraf en
er komt meer aandacht voor draagvlak en
burgerparticipatie. De Provincie NoordHolland gaat proactief met gemeenten in
gesprek om windmolens op land te
realiseren.

Ja.

Ja. Op veel plaatsen in Noord-Holland
willen gemeenten en burgers graag
windmolens, om zo aan de lokale
duurzame energiebehoefte te voldoen,
maar staan provinciale regels in de weg.
Dat levert een nodeloze vertraging van de
energietransitie op. Dat moet anders.

NIDA

-

Ja. Windmolens dienen we enkel te
plaatsen in onbewoonde gebieden als
industrieterreinen, haven, zee en langs
wegen. We dienen hierin scherp rekening
te houden met de scope van
(geluids)overlast voor bewoners. In
bewoonde gebieden zetten we daarom in
op schone energiebronnen als zonneenergie die vrij zijn van (geluids)overlast.

Geen standpunt.

Geen standpunt.

Ouderenpartij
Noord-Holland

2030: 49%
CO2-reductie

Nee. Windmolens op zee vinden wij
daarentegen wel belangrijk en zullen wij
stimuleren.

Nee. De partij zal zich inzetten om in 2030
twee maal zoveel windenergie op zee op te
wekken dan de overheidsdoelstelling voor
2020

Nee.

2050: 95%
CO2-reductie
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PvdA

2050: 100%
klimaatneutraal

Ja. Wij creëren mogelijkheden voor wind
op land in industriegebieden en bieden
ruimte aan kleinschalige particuliere
initiatieven met veel draagvlak. De urgentie
van de energietransitie betekent dat wij vol
inzetten op bewezen duurzame technieken
zoals zon, wind en geothermie. Daarnaast
stimuleren wij innovatie en onderzoek naar
nieuwe duurzame technieken, zoals
energiewinning uit zeewier.

Geen standpunt.

Ja. Wij ondersteunen kleinschalige
energie-opwekkers en lokale
energiecoöperaties, omdat we geloven in
de kennis en innovatiekracht van onze
inwoners.

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.

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.
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PVV

-

Nee. De PVV wil inzetten op kernenergie in
Noord-Holland om te kunnen voldoen aan
de stijgende energievraag. De
Hemwegcentrale kan openblijven totdat
kernenergie is gerealiseerd. We moeten
stoppen met de bouw van windturbines:
deze draaien op uw belastinggeld,
vervuilen het milieu, geven enorme
overlast aan mens en dier, verzieken het
landschap en kunnen nooit voldoen aan de
energievraag.

Nee.

Nee.

SP

-

Ja. Windmolens willen we concentreren in
gebieden waar zo min mogelijk overlast is
voor omwonenden en het landschap zo
min mogelijk aantasten. Geschikte plekken
zijn in ieder geval het havengebied van
Amsterdam en op zee, op voldoende
afstand van de kust, maar niet in de
Waddenzee.

Onduidelijk. Er zijn genoeg plannen voor
windmolenparken op het land. We stoppen
daarom met het ontwikkelen en bouwen
van windmolenparken, maar geven
collectieven de kans om in
industriegebieden of op zee windturbines
te bouwen

Ja. Wij kiezen voor energiedemocratie. We
stimuleren en ondersteunen (lokale)
duurzame opwekking van energie, mits er
sprake is van zeggenschap van de NoordHollanders, waarvan omwonenden zo veel
mogelijk kunnen meeprofiteren.

VVD

2050: 100%
klimaatneutraal

Nee. De VVD blijft tegenstander van
verdere uitbreiding van wind op land
anders dan binnen de vastgestelde
provinciale kaders.

Nee. De VVD onderschrijft de afspraken
van het Energieakkoord. De echte
energiebronnen van de toekomst zijn nog
niet ontdekt of in ontwikkeling. Daarom wil
de VVD nog niet voor één bepaalde
energiebron kiezen.

Geen standpunt.

50PLUS

-

Onduidelijk. Aanleg van windmolen- en
zonneparken alleen als bewoners,
trekvogels en duurzame landbouw
daardoor niet gehinderd worden.
Omwonenden krijgen het laatste woord.

Nee.

Geen standpunt.

