Zeeland

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.

2050: 95% CO2reductie

Ja. Windenergie doet het goed in
Zeeland. Dat is onder andere te zien op
en rond de stormvloedkering met zijn vele
grote windmolens in het landschap. Nieuw
voor Zeeland is de kleinschalige
windenergie op land. Deze molens zijn
relatief klein, hebben houten bladen en
een ranke mast, desondanks is het
rendement nog steeds hoog. Daarom is
dit type molen veel vaker in te passen in
het landschap.

Nee.

Ja. Het CDA Zeeland vindt dat iedereen in
de energietransitie mee moeten kunnen
doen en ook van moet kunnen profiteren.
Dat betekent met name aandacht voor de
minder kapitaalkrachtigen.
Het CDA Zeeland ziet lokale
energieopwekking, met het streven naar
“nul-op-de-meter”, als één van de
oplossingen voor de energietransitie. Met
een combinatie van een kleine
windmolen, zonnepanelen en een accu is
dit voor veel boeren en andere bewoners
van het buitengebied al haalbaar.

ChristenUnie

2045: 100%
klimaatneutraal
en 100%
duurzame energie

Ja. ChristenUnie Zeeland zet in op
windturbines op land en zee in
aangewezen concentratie gebieden. Bij
verandering van omgeving is erkenning
van burgers als mede belanghebbende
noodzakelijk. Bij de planvorming zijn zij
van begin tot eind betrokken en delen
mee in de opbrengsten.

Onduidelijk. Om de overheidsdoelen te
halen zet ChristenUnie in op een
regionale energiestrategie voor opwekking
van duurzame stroom. Zon, wind en water
spelen daarin mee. Of verdubbeling van
windenergie in 2030 passend is kunnen
wij nu niet bepalen.

Onduidelijk. Duurzame energie door
middel van windturbines is nog volop in
ontwikkeling en voor verbetering vatbaar.
Deelname aan coöperaties/ organisaties
die naast het plaatsen van windturbines
ook kennis en middelen in huis hebben
om te verbeteren en vernieuwen wil
ChristenUnie stimuleren. Wij houden
echter vast aan concentratielocaties en
staan geen solitaire windmolens toe.

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.

Zeeland

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.

2020: 25% CO2reductie

Onduidelijk. D66 Is voorstander van
windmolens op zee, maar sluit
aanvullende behoefte op land niet uit.

Nee.

Onduidelijk. D66 wil het opzetten van
energiecoöperaties proactief bevorderen.

2030: 55% CO2reductie
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

2035: 100%
klimaatneutraal

Ja. Zeeland heeft alles in zich voor een
succesvolle energietransitie. Overlast voor
mens en dier moeten we voorkomen.
Grote windmolens clusteren en
zonnepanelen eerst zoveel mogelijk op
bestaande daken bijvoorbeeld.

Ja. Voor GroenLinks is een snelle
omschakeling naar 100% duurzame
energie een must. Zeeland is dé provincie
bij uitstek voor duurzame
energieopwekking. In combinatie met
energiebesparing en efficiënt gebruik biedt
dit de kans op een grote economische
impuls. Hierbij denken we niet alleen aan
wind, zon, aardwarmte, zout & zoet water
of getij, maar ook aan de mogelijkheid om
gas uit zeewier te winnen en om
biobrandstof uit algen te produceren.

Ja. Wij willen dat de provincie ruimte biedt
aan initiatieven voor opwekking,
besparing en/of efficiënter gebruik van
duurzame energiebronnen.

Het Zeeuwse landschap heeft een
zodanig uniek karakter dat bestaande en
nieuwe duurzame economische
activiteiten binnen het landschap
inpasbaar moeten zijn en bijvoorbeeld niet
lukraak overal een windmolen,
zonnepaneel of aquacultuur.

Zeeland
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.

PvdA

2030: 49% CO2reductie

Ja. De PvdA Zeeland ziet dat Nederland
nog steeds ver achterloopt op het doen
toenemen van het aandeel hernieuwbare
energie. We moeten het volume daarvan
snel laten groeien. Daar zal de komende
jaren ook nog wind op land voor nodig
zijn. Wij zullen die noodzakelijke
uitbreiding steunen onder de voorwaarde
dat er gezorgd wordt dat de ontwikkeling
van plannen tot plaatsing samen met de
bevolking tot stand komt en dat de winst
op de molens ten goede komt aan de
gemeenschap. Rechtstreeks via
verlaagde energieprijzen voor
omwonenden en/of via sociale fondsen
zoals Urgenda in haar vragen bedoelt.

Ja. Maar wat ons betreft moet er nog
meer gebeuren om de bouw en exploitatie
van windmolens te vermaatschappelijken.
Ook zou onderzocht kunnen worden of de
rijke provincies (Zeeland hoort daar
helaas niet bij) zelf zouden kunnen
investeren en waar de provincie dat niet
kan wellicht de Rijksoverheid. Zo komen
revenuen rechtstreeks ten goede aan de
gemeenschap. En dan kan ook
makkelijker geregeld worden dat
omwonenden echt meebeslissen en
meeprofiteren.

Ja. We moeten veel meer aandacht
hebben dat lasten eerlijk worden verdeeld
en het draagvlak voor de energietransitie
in stand blijft of beter nog toeneemt.

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.

Zeeland
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.

PVV

-

Nee. Geen windmolens. De provincie
verleent geen medewerking aan de komst
van nieuwe
windmolens/windmolenparken. De
energietransitie kan beter vormgegeven
worden door volop in te zetten op
kernenergie met water- en/of
zonneprojecten als eventuele aanvulling.

Nee.

Nee.

Partij voor
Zeeland

2030: 49% CO2reductie

Nee. De Partij voor Zeeland wil absoluut
geen windmolens op het land er bij.
Zolang er nog veel daken geschikt zijn
voor het leggen van zonnepanelen dient
daarop ingezet te worden en in beperkte
mate op zonneweiden, rekening houdend
met onze essentiële voedselproductie.

Nee.

Nee.

Onduidelijk. 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. Als windenergie op land wordt
gerealiseerd, is niet alleen draagvlak
onder de bevolking van belang, maar
moeten de omwonenden ook
meeprofiteren.

Nee.

Nee. Windmolens moeten we alleen
plaatsen in de aangewezen
concentratiegebieden; bovendien moeten
we solitaire windmolens zoveel mogelijk
vermijden.

2050: 95% CO2reductie

SGP

-

Zeeland

SP

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. Bouw van hoge windmolens
kan uitsluitend worden geaccepteerd in
concentratiegebieden, op
industrieterreinen en langs grote
infrastructurele werken. De SP vindt dat
hoogbouw van windmolens niet kan
worden toegestaan langs dijken bij open
wateren en langs Natura-2000-gebieden.

Nee.

Ja. De provincie moet initiatieven
ondersteunen die uit de samenleving in
dorpen en wijken komen voor schone
energie en energiebesparing. Als
gefaciliteerd wordt om samen als
gemeenschap aan de slag te gaan, zal dit
sociale contacten verbeteren en ontstaat
er een verbinding tussen mensen.
Als overheidssubsidies en faciliteiten
worden verstrekt voor energiebesparing of
schone energiebronnen dan zou iedereen
in dat voordeel moeten delen. Dat
betekent dat iedereen, ongeacht
vermogenspositie, moet kunnen meedoen
met het opwekken van duurzame energie
in de eigen omgeving. Dit kan onder
andere mogelijk worden gemaakt door
vormen van voorfinanciering. Zo is er
zeggenschap voor iedereen.

VVD

-

Onduidelijk. De VVD Zeeland heeft zich
gecommitteerd aan de regionale opgave
voor energietransitie. Wij beseffen dat de
fossiele brandstoffen eindig zijn. Wij zien
windmolens meer als een tussenfase in
het loskomen van fossiele brandstoffen.
Zij kunnen onzes inziens maar voor een
beperkt deel in de energiebehoefte
voorzien, als we ook een ordentelijke
ruimtelijke ordening nastreven. Zonneenergie spreekt ons meer aan. Het langer
openhouden van de kerncentrale Borsele
dan 2033 is in het kader van de CO2reductie en de energietransitie voor de
VVD Zeeland bespreekbaar.

Nee. Wij zien vooral uit naar andere
grootschalige vormen van
energieopwekking die CO2 vrij zijn.
Ongeduldig kijken wij bijvoorbeeld uit naar
de ontwikkeling van Thoriumcentrales.

Nee.

Zeeland

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.

-

Nee. Geen ongebreidelde bouw van
windmolens. 50PLUS wil dat het
opwekken van zonneenergie en energie
door getijdecentrales wordt gestimuleerd.
Aandacht voor toepassing van waterstof
als schone energiebron.

Nee.

Geen standpunt.

