Overijssel

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.

2030: 49% CO2reductie

Ja. Het CDA is voor plaatsen van grote
windturbines op bedrijventerreinen en
de aangewezen locaties in de
omgevingsvisie, waarbij naast
grondeigenaren ook de mensen in de
omgeving meeprofiteren.

Nee.

Ja. Als we de gestelde doelen willen halen,
moet er ruimte geboden worden aan de
initiatieven van onze inwoners. Denk aan
lokale energiecoöperaties en andere
duurzame initiatieven. Dit is de beste
waarborg om de plannen ‘haalbaar en
betaalbaar’ te laten zijn.
Als het gaat om kleine windmolens tot 20
meter stelt het CDA voor om buiten de
Nationale landschappen, Natuurnetwerk
Nederland (NNN) en gebieden met de
kernkwaliteit openheid wordt voorgesteld
een verkenning te doen. De uitkomsten
zullen in de omgevingsvisie afgewogen
moeten worden.

ChristenUnie

2030: 50%
duurzame
energie

Ja.

Ja. Alles helpt en draagt bij.

Ja. De ChristenUnie Overijssel staat
positief tegenover alle duurzame vormen
van energieopwekking.

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.

2050: 100%
klimaatneutraal
DENK

-

Overijssel

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: 49-55%
CO2-reductie

Ja.

Ja.

Ja. Hoewel: we worden niet zo warm van
heel veel solitair draaiende windturbines,
gespikkeld in het land. Want dat komt de
ruimtelijke kwaliteit niet ten goede. Hier en
daar een enkel solitair draaiende turbine is
geen probleem.

2050: 100%
klimaatneutraal

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%
duurzame
energie

Ja. De provincie stimuleert de aanleg
van windmolenparken. Daarbij wordt
rekening gehouden met trekvogels en
andere natuur- en landschapswaarden.

Onduidelijk. GroenLinks wil een versnelde
afbouw van het gebruik van fossiele
brandstof en: in 2040 gebruikt Overijssel
alleen nog duurzame energie die door zon,
wind, water of aardwarmte wordt
opgewekt. In 2023 is dat aandeel 25%.
Kernenergie is voor ons geen
aanvaardbaar alternatief.

Ja. Energiecoöperaties die streven naar
het energieneutraal maken van hun regio
worden door de provincie ondersteund.

PvdA

2023: 20%
duurzame
energie

Ja. De PvdA wil een schone toekomst
voor onze (klein)kinderen. Hiervoor zijn
windmolens essentieel.

Nee. De PvdA ziet de landelijke
duurzaamheidsambities als ondergrens.
Dat betekent dat in 2023 minimaal 20%
van de energie duurzaam moet zijn
opgewekt en minimaal 6%
energiebesparing moet zijn gerealiseerd; in
2050 moet de energievoorziening bijna
helemaal duurzaam zijn. We werken dit uit
in een haalbaar provinciaal
energieakkoord.

Ja. Energie wordt steeds meer lokaal
opgewekt. De PvdA is voorstander van
energiecoöperaties. Het spreiden van
verantwoordelijkheid en het delen van
eigendom en investeringen vergroot de
betrokkenheid en zeggenschap van
burgers bij het energievraagstuk. Wij willen
windmolens die gebouwd worden door en
met inwoners die meeprofiteren. Samen
gaan we op zoek naar goede plekken.

2050: 100%
duurzame
energie

Overijssel

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.

Nee.

Nee.

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. Klimaatveranderingen zijn er altijd
al geweest. Niemand in Overijssel kan
aangeven wat de invloed is van het
huidige beleid op ons klimaat. De PVV
wil pas overstappen op andere
energiebronnen wanneer gebleken is
dat deze nieuwe bronnen betaalbaar zijn
en hun nut hebben bewezen. Daarom
zijn wij voor geen nieuwe windmolens in
Overijssel. Ze draaien op subsidie en
zorgen voor veel overlast.

Overijssel
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.

SGP

2050: 100%
duurzame
energie

Nee. De nog lopende opgave van het
Rijk om windenergie op land te
realiseren kan knellen met wat inwoners
wenselijk vinden. Alternatieve duurzame
oplossingen moeten daarom alle kans
krijgen. Er is niet één vaststaand
alternatief’; geen enkele soort
alternatieve energie kan dus worden
gemist.

Nee. Er is ruimte voor windenergie volgens
de afspraken tussen het Rijk en de
provincies, in combinatie met een
waarborgsom – als onderdeel van de
business case voor exploitatie van
windturbines – om na de gebruiksfase de
windturbine volledig te ontmantelen.

Ja. Initiatieven van gemeenten en/of
bedrijfsleven voor plaatsing van
windturbines - ook in niet aangewezen
gebieden - met een breed draagvlak onder
de bevolking moeten worden beoordeeld
vanuit een positieve intentie om realisatie
mogelijk te maken. Als windenergie op land
wordt gerealiseerd, is niet alleen draagvlak
van belang maar moet de omgeving en
omwonenden ook meeprofiteren. Zo
ervaren omwonenden niet alleen de
nadelen, maar ook de voordelen.

SP

-

Ja. Het opwekken van windenergie is
een goede zaak, mits alle mensen die in
de directe omgeving van zo’n
windmolen wonen en werken vanaf het
begin goed betrokken zijn bij het plan en
baat hebben bij het plan. De provincie
voert regie over het aantal en de
spreiding van windmolens.

Nee.

Ja. Dat kan op twee manieren: (1) dat ze
zelf het initiatief hebben genomen en er
dus ook de vruchten van plukken, en (2)
dat wanneer het plan van een andere partij
komt, ze vooraf zijn betrokken bij de
besluitvorming en meedelen in de
opbrengsten of een goede compensatie
ontvangen voor eventuele overlast. Het
gaat dan om het ontvangen van goedkope
of gratis stroom of een geldbedrag, niet om
het ‘mogen’ kopen van aandelen.

VVD

-

Nee. Om onze doelstellingen te halen
en verantwoordelijkheid te nemen zullen
we naar een breed palet aan
mogelijkheden moeten kijken.
Windenergie hoort daarbij, voorwaarde
is draagvlak.

Nee.

Nee. Bij draagvlak is windenergie een
mogelijkheid, terugvloeien van
opbrengsten kan een bijdrage leveren aan
draagvlak. Ruimtelijke kwaliteit is een
aandachtspunt.

50PLUS

-

Nee. 50PLUS is voor duurzame energie
boven fossiele brandstoffen, maar
windturbines zijn horizonvervuiling. Wij
zien liever een windpark op zee of
andere vormen van duurzame energie.

Nee.

Nee. Als omwonenden zelf een
windturbine willen plaatsen en daar lokaal
voldoende draagvlak voor is, zullen wij ze
niet in de weg staan.

