Utrecht

CDA

ChristenUnie

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.

2040: 100%
klimaatneutraal

Ja. Het CDA wil windmolens bij voorkeur
plaatsen op en bij grote
industrieterreinen. Ook ondersteunen wij
van harte (agrarische) initiatieven voor
kleine windmolens met draagvlak in de
omgeving. De provincie stelt met
gemeentes, betrokken bedrijven én
inwoners samen het locatiebeleid voor
windmolens vast.

Nee.

Ja. Als omwonenden deelnemen in, en
direct profiteren van, de opbrengsten van
windmolens en zonne-energie, neemt het
draagvlak toe. Eigendom van lokale
duurzame energiebronnen wordt daarom
gestimuleerd.

Ja. Bij alle ruimtelijke plannen horen ook
uitgewerkte plannen voor de opwekking
van duurzame energie, klimaatadaptatie
en de zorg voor waterbeheer, inclusief
grondwater. De provincie gaat in de
omgevingsvisie ook in op locaties voor
windmolens en zonneparken. De
provincie ondersteunt in beleid en in
praktische zin “quick wins”, onder meer
door leegstaande industriegebieden en
“pauzelandschappen” tijdelijk te
gebruiken voor het opwekken van
energie. Een voorbeeld is de polder
Rijnenburg, waar woningbouw voor 2040
nog niet aan de orde is.

Nee. Het is duidelijk dat er veel meer
duurzame energie opgewekt moet worden.
De ChristenUnie zet in op een brede mix
van opwekmogelijkheden, van wind op
land, geothermie (aardwarmte) en
zonneparken, en kiest niet bij voorbaat
voor alleen windenergie (maar sluit ook
niet uit dat dat de meest gunstige optie kan
zijn).

2023: 16%
duurzame
energieinitiatieven
2030: 33%
duurzame
energie
2050: 100%
klimaatneutraal

Het CDA wil niet dat alleen de mensen met
hoge inkomens in staat zijn duurzaam te
leven. Energiecoöperaties met
laagdrempelige instapmogelijkheden voor
iedereen, gaan we daarom met kennis en
geld steunen.
Ja. De ChristenUnie vindt dat
omwonenden nauw betrokken moeten
worden bij plannen voor windenergie en
dat ze moeten kunnen meeprofiteren van
de voordelen. Mede-eigenaarschap zorgt
ervoor dat lusten en lasten eerlijker
worden verdeeld. Ook moet er nadrukkelijk
aandacht zijn voor mensen die zelf geen
financiële middelen hebben om mee te
investeren. De provincie moet zich
maximaal inzetten om lokaal draagvlak te
realiseren (al is een volledig draagvlak een
illusie).

Utrecht
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: 60%
duurzame
energie

Ja. Als gevolg van de klimaatverandering
moet de provincie er alles aan doen om
een bijdrage te leveren aan de
energietransitie. Dat kan door ruimte te
bieden aan windmolens en zonneakkers.
Voor D66 is het daarbij wel heel
belangrijk dat de inwoners van onze
provincie het daarmee eens zijn: zonder
breed draagvlak komen we er niet.

Ja. Maatschappelijke acceptatie van
duurzame energie is voor D66 een
belangrijke randvoorwaarde. Dat geldt
voor het realiseren van windmolenparken,
zonnevelden of een combinatie ervan. Dat
er energieopwekking moet komen vloeit
voort uit de doelen en is daarmee een
gegeven. Inwoners moeten kunnen
meedenken over de duurzame
energieopwekking die in hun omgeving
wordt gerealiseerd.

Ja. D66 wil dat inwoners zoveel mogelijk
meeprofiteren van de opbrengst van lokale
energieopwekking. We streven bij nieuwe
duurzame energieopwekking naar
minimaal 50% lokaal financieel profijt voor
omwonenden. Zo ervaren zij niet alleen de
lasten maar ook de lusten.

Nee.

Nee.

2040: 100%
duurzame
energie

Ook andere mogelijkheden zoals gebruik
van aardwarmte hebben veel potentieel
en er worden ongetwijfeld allerlei
technieken bedacht waar we nu nog nooit
van hebben gehoord. Wij denken dat
windmolens en zonnepanelen uiteindelijk
maar tijdelijke oplossingen zullen zijn. Dat
maakt ze misschien wel makkelijker te
accepteren.
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.

Utrecht

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.

2023: 16%
duurzame
energie

Ja.

Ja. In de provincie Utrecht staan nu 15
molens. De provincie heeft toegezegd dat
er in 2020 ca. 27 windmolens (65,5 MW)
operationeel zijn. Dat vindt GroenLinks
een bescheiden doelstelling. In ons
verkiezings-programma hebben we als
ambitie: ca. 100 molens in de provincie
Utrecht in 2025.

Ja.

Ja. De PvdA vindt dat de provincie hierin
meer regie moet nemen. De provincie
Utrecht loopt flink achter op haar
doelstelling om in 2020 65,5 megawatt
windenergie op land op te wekken.
Amper de helft is nu bereikt, en dit terwijl
wij de kleinste opgave hebben van alle
provincies. Onze doelstelling is dat in
2023 tenminste 16% duurzame energie
wordt opgewekt. De ambities moeten flink
omhoog want op dit moment staat de
teller voor Utrecht op een schamele 3%.
Windmolens op land blijven nodig om die
doelstellingen te halen.

Onduidelijk. De PvdA denkt dat de
winning van alle vormen van hernieuwbare
elektriciteitsproductie (zon, biomassa,
geothermie en waterkracht) nodig zijn om
te zorgen dat de doelstelling van 16 % in
2023 en van 2030 te kunnen realiseren.
Ook meer windmolens. Als een
verdubbeling bereikt zou worden zou mooi
zijn.

Ja. De PvdA wil dat de provincie actief
stuurt op windmolens in
coöperatieverband: op die manier
profiteren omwonenden mee van de
opbrengsten. We juichen alle
bewonersinitiatieven op het gebied van
duurzame energie toe. En dat geldt zeker
ook voor solitaire staande windmolens.
Afstemming met de directe omgeving is
daarbij van groot belang en de provincie
dient daarin een stimulerende en
ondersteunende rol te vervullen.

2025: 25% CO2reductie
2040: 100%
klimaatneutraal
PvdA

2023: 16%
duurzame
energie
2040: 100%
klimaatneutraal

Utrecht
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.

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 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.

PVV

-

Nee. Het idee dat wij als land, met
slechts 0,35% van de wereldwijde
uitstoot, het klimaat zouden kunnen
veranderen is op zijn minst ridicuul. Nog
los van het gegeven dat er geen
empirisch bewijs is dat CO2 de grote
drijver van het klimaat zou zijn. Wij willen
dan ook de provinciale plannen om
zonneakkers en windmolens te plaatsen
schrappen.

Nee.

Nee.

SGP

-

Nee. In principe zijn wij geen voorstander
van windmolens op land, zeker in de
provincie Utrecht. Het rendement is te
laag, omdat er te weinig wind is.
Bovendien ervaren veel mensen overlast.
Het windmolenpark in Houten is een
klassiek voorbeeld van beide aspecten.
De kosten wegen niet op tegen de baten
en de omwonenden ervaren veel
overlast.

Nee. De SGP zal zich er dan ook niet voor
inzetten om boven de doelstellingen van
het Rijk uit te komen. Integendeel. Wij
zetten liever in op slimmere vormen dan
energieopwekking.

Ja. Sociale windmolens kunnen wél op
onze steun rekenen, zeker solitaire
windmolens. Waar het om gaat is dat
duurzame energie wordt opgewekt met
draagvlak! Sociale windmolens zijn daar
wel degelijk geschikt voor. Dat is een
manier om draagvlak te organiseren. Onze
hoofdlijn is dat duurzame energie
gestimuleerd moet worden met draagvlak.

Utrecht
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.

SP

-

Geen standpunt.

Geen standpunt.

Onduidelijk. Windenergie is kansrijk als
bewoners meer betrokken zijn en
financieel voordeel ervaren. We benutten
optimaal de al bestaande infrastructuur
voor transport. Kleinere
energiecoöperaties krijgen een grotere rol.
De provincie gaat het draagvlak onder
inwoners actief vergroten. Energietransitie is niet exclusief voor Tesla-rijders.

U26 Gemeenten

-

Nee. Als het plaatsen van windmolens de
enige uitweg is om te komen tot een CO2reductie, dan heeft de plaatsing op zee
sterk de voorkeur. Zonder objectief
onderzoek naar de overlast voor de
leefomgeving, moet plaatsing van
windmolens op het land worden
tegengegaan.

Nee.

Onduidelijk. Het milieu staat onder druk
en dit zorgt voor een grensoverschrijdend
probleem. Een van de taken die de
provincie op dit gebied kan vervullen, is
het stimuleren en faciliteren van
duurzaamheidsinitiatieven onder inwoners.

VVD

-

Nee. Windmolens zijn een noodzakelijk
(optisch) kwaad, waar Utrecht ook een
bijdrage aan zal moeten leveren om de
landelijke doelen voor energieopwekking
door wind te kunnen halen. De VVD vindt
dat windmolens altijd een tijdelijke
oplossing zijn en houdt vast aan lokaal
draagvlak voor nieuwe projecten. Zo
zoeken we samen met gemeenten naar
de plekken waar ze het minste overlast
veroorzaken voor de bewoners.

Nee.

Geen standpunt. De verduurzaming van
onze energiewinning moet door
gemeenten gezamenlijk en met de
inwoners worden opgepakt. Er ligt een
stevige opgave waar we niet omheen
kunnen. Met 'ieder voor zich' komen we er
niet. Als Houten het plan voor vier
windmolens ruimtelijk goed voorbereidt en
zorgt voor lokaal draagvlak zal de
provincie deze toevoeging van
windenergie in dit gebied niet tegen
houden. Er komen geen windmolens in
Wijk bij Duurstede zonder lokaal
draagvlak.

Utrecht

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.

2040 100%
klimaatneutraal

Nee.

Nee.

Nee. 50PLUS is niet tegen windmolens
direct maar niet in een bewoonde
omgeving. En er moet draagvlak van
onderaf zijn. 50PLUS is van mening dat
windmolens niet de oplossing zijn om aan
de steeds maar toenemende behoefte aan
energie te voldoen. Men moet anders met
energie omgaan.

