Zuid-Holland
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

2050: 100%
klimaatneutraal

Ja. Er was al afgesproken dat er veel
windenergie moet worden gerealiseerd
voor het jaar 2020. Binnenkort volgen er
nieuwe afspraken over hernieuwbare
energie, maar dat kan ook met andere
middelen gehaald worden. Het CDA vindt
dat niet één plan overal moet worden
opgelegd. CDA wil regelvrije ruimte
realiseren voor gemeenten, zodat zij bij
zonnepanelen en windturbines van
beperkte omvang (bijvoorbeeld maximaal
20 meter) zelf kunnen kiezen deze te
plaatsen. Nieuwe windmolenparken langs
de kust zijn niet volledig uit te sluiten, maar
daarbij moet altijd goed gekeken naar de
gevolgen bijvoorbeeld voor het toerisme.

Geen standpunt.

Geen standpunt.

ChristenUnie

-

Ja. Op het gebied van energie en klimaat
moet er veel gebeuren om het
toekomstbestendig te maken. Wij willen dat
Zuid-Holland op dit gebied een voorloper
is. Er is al teveel tijd verspild met
ontkenning en zinloze discussies. Ons
hoofddoel is om Zuid-Holland veilig en
leefbaar te houden. Dit vraagt om beleid
waarbij er duidelijke keuzes worden
gemaakt om toekomstbestendige energie
op te wekken en het klimaat te
beschermen.

Onduidelijk. De ChristenUnie wil onder
meer dat de provincie:
•
energie duurzaam opwekt en deze
ook duurzaam inkoopt;
•
waar zij kan de opgelopen
klimaatschuld inlost en cooling
down projecten stimuleert.

Geen standpunt. De ChristenUnie wil wel
dat de provincie zorg draagt dat bij de
uitwerking van de energietransitie alle
inwoners uit alle lagen van de bevolking
kunnen profiteren van deze transitie

Zuid-Holland

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.

-

Nee. hoewel we windmolens op het land
niet willen uitsluiten, is wind op land voor
ons geen doel op zich en ook niet per se
de belangrijkste bron voor schone energie.
De provincie moet niet bepalen hoeveel en
waar windmolens worden geplaatst. Dit is
een verantwoordelijkheid die in de
samenleving gelegd kan worden.

Nee. Zie ook vorig antwoord. De provincie
moet niet sturen op aantallen of locaties.
Dit is een verantwoordelijkheid die in de
samenleving gelegd kan worden.

Ja. Sociale windmolens is wat ons betreft
de manier om wind op land mogelijk te
maken, met een breed maatschappelijk
draagvlak. In diezelfde lijn wil Code Oranje
ook initiatieven stimuleren om – aan de
voorkant – minder energie te gebruiken.
Welke ideeën kunnen we samen nog
bedenken om de energiebehoefte binnen
onze samenleving in te perken? Hoe kan
de provincie uitvoering van deze ideeën
ondersteunen?

Maak inwoners (of inwonerscoöperaties)
eigenaar van windmolens (of andere
oplossingen voor schone energie) en geef
hen werkelijk zeggenschap over de
locaties. Steun en bevorder initiatieven op
dit gebied. Wij zijn voornemens vooraf te
peilen of, en zo ja hoe, er in een gebied
een meerderheid voor dit idee zou zijn.
Geen draagvlak, is geen wind op land.
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.

Inzetten op windenergie alleen vinden wij
ook niet voldoende. Kijk ook naar andere
oplossingen voor schone energie en
investeer in de ontwikkeling en het
maatschappelijke draagvlak voor die
oplossingen.

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.

Zuid-Holland

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: 55%
CO2-reductie
en 55%
duurzame
energie

Ja.

Ja.

Ja. Bij wind op land plaatsen wij daar wel
de nuance bij dat initiatieven vanuit de
samenleving moeten komen en dat
locaties vervolgens door de provincie
getoetst moeten worden, bijvoorbeeld op
het punt van eventuele overlast voor
omwonenden en beeld in het landschap.
Hierover vindt u meer in ons
verkiezingsprogramma.

2050: 95%
CO2-reductie
en 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

2020: 14%
duurzame
energie

Ja. In de toekomst benutten we alle
mogelijkheden van het opwekken van
schone energie ten volle, zoals wind, zon,
water, geothermie, riothermie en
warmtekoudeopslag. De provincie ziet toe
op een goede ruimtelijke inpassing van
deze projecten. Momenteel loopt de
provincie achter op de eigen
doelstellingen. In 2020 wil Zuid-Holland 9
procent hernieuwbare energie opwekken.
In 2018 bleven we hangen op 4,5 procent.
Tijd om aan het werk te gaan met concrete
programma’s voor bewoners, bedrijven en
overheid.

Ja. GroenLinks ziet windenergie als
onmisbaar voor de energietransitie en is
bereid minimaal zoveel te bouwen als
nodig. De provincie gaat op zoek naar
nieuwe windmolenlocaties om de
doelstellingen uit het Energieakkoord te
halen. GroenLinks vindt de huidige ambitie
van de provincie om in 2020 9 %
hernieuwbare energie op te wekken te
gering. Naast minimaal 14 % duurzame
opwek in 2020 wil GroenLinks ook toe naar
minimaal 16 % in 2023, in lijn met de
nationale ambitie.

Ja. Draagvlak en participatiemogelijkheden
worden maximaal bevorderd. De provincie
werkt samen met initiatiefnemers en
betrokken partijen om tot een snelle en
positieve plaatsing van windturbines en
zonnepanelen te komen. Omwonenden
moeten kunnen profiteren van
ontwikkelingen in de omgeving.

2030: 55%
CO2-reductie
2050: 100%
klimaatneutraal

Solitair staande Sociale Molens staan
weliswaar niet als zodanig specifiek
beschreven in ons programma. We vinden
het belangrijk dat de lokale gemeenschap
participeert in windmolens. Wij
ondersteunen van harte initiatieven van
burgers op dit terrein.

Zuid-Holland

Jezus Leeft

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. Weet je dat fossiele brandstoffen op
gaan raken? Daarom zon, wind en bodem
energie gaan benutten, te beginnen bij alle
overheidsinstellingen.

Ja.

Ja.

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek
maakt? Daarom moet de provincie
opwekking van milieuvriendelijke energie
stimuleren door hoge subsidies te geven
op bijv. windmolens, zonnepanelen en
elektrische auto’s.
Lokale Partijen
Zuid-Holland

-

Ja. De provincie moet met de gemeenten
overleggen op welke manier de gemeenten
kunnen bijdragen aan alternatieven voor
energie. De provincie bepaalt niet of het
ene duurzame energieproject beter is dan
het andere. Het uitgangspunt is dat de
gemeenten zelf bepalen hoe zij de
energieopgave invullen. Gemeenten die
niet meewerken aan het halen van de
energiedoelstellingen worden verplicht.
Gemeenten die wel meewerken worden
niet extra belast.

Geen standpunt.

Geen standpunt.

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.

Zuid-Holland

PvdA

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

Nee. De huidige, al bestaande opgave
moet zeker volbracht worden. Nieuwe
windmolens ziet de PvdA echter liever op
zee.

Nee. De PvdA is zeker voor het behalen
van de klimaatdoelstellingen, maar wat ons
betreft is dat niet alleen met één techniek.
Een eerste eis is het behalen van de
huidige doelstellingen, maar onze doelen
reiken nog niet tweemaal zo ver als de
overheidsdoelstellingen. Het beperken van
CO2-uitstoot vinden we als partij evengoed
van groot belang.

Ja. de PvdA stimuleert zeker de komst van
sociale windmolens, ook solitair staande
sociale molens. Aan nieuwe projecten voor
windmolens op land werken we alleen mee
als omwonenden instemmen, en als zij via
energiecollectieven kunnen participeren.
Windmolens van en voor omwonenden
verdienen ruimte en ondersteuning.

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.

2050: 100%
klimaatneutraal

Partij voor de
Dieren

2030: 100%
klimaatneutraal
en 100%
duurzame
energie

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. Windturbines zijn niet rendabel en
worden draaiende gehouden met
belastinggeld.

Zuid-Holland
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

-

Onduidelijk. maar wij hebben onze blik
wel breder dan alleen windmolens. In onze
optiek wordt het een samenspel van (waar
mogelijk duurzame) energiebronnen.

Nee. Wij hebben in ons programma staan
dat wij een mix van energiebronnen willen
benutten maar vooral in willen zetten op
besparing. Daarbij zijn wij zuinig op het
landschap en natuur en zullen dus keuzes
moeten maken voor alternatieven die zeer
bruikbaar en duurzaam zijn.

Onduidelijk. Wij zien het juist andersom:
er komt alleen toestemming voor
windmolenparken als ruimte geboden
wordt voor participatie door omwonenden.
Ook de revenuen moeten terechtkomen bij
de omgeving.

SP

-

Ja. De afgelopen jaren hebben we ons
daarom ingezet om, op plaatsen waar dit
mogelijk en gewenst was, windturbines te
plaatsen. Ook de komende jaren zijn
windturbines welkom in Zuid-Holland, maar
we blijven letten op de inpassing in het
landschap en het draagvlak onder de
bevolking. Aan het einde van de
levensduur van windturbines op
ongewenste locaties wordt altijd
onderzocht of de locatie kan vervallen en
elders nieuwe, mogelijk grotere
windturbines geplaatst kunnen worden.

Geen standpunt.

Ja. Wat de SP betreft wordt de komende
jaren vooral ingezet op collectieve
windturbineparken, in eigendom van de
Zuid-Hollandse inwoners zelf.. Er komt een
provinciaal fonds dat kleinschalige lokale
alternatieve energie-initiatieven gaat
ondersteunen en stimuleren. Zo gaan we
er voor zorgen dat mensen niet slechts de
lasten van windenergie ervaren, maar ook
meedelen in de lusten. Bij alle
ontwikkelingen die de provincie initieert op
het gebied van de energievoorziening
staan energiedemocratie en
klimaatrechtvaardigheid voorop en houden
mensen zeggenschap over hun eigen
energievoorzieningen.

VVD

-

Nee. Er is een landelijke taakstelling voor
windenergie op land in Zuid-Holland,
waarvan de locaties door Provinciale
Staten zijn vastgesteld. Verdere uitbreiding
van het aantal op land te plaatsen
windturbines is niet aan de orde.
Opschaling door plaatsing op zee heeft de
voorkeur. De VVD vindt draagvlak en
behoud van het landschap belangrijke
criteria voor plaatsing van windturbines.

Nee.

Nee. De voorkeur gaat uit naar
zonnepanelen op verharde oppervlaktes
en windturbines op zee. Wildgroei ten
koste van landschappelijke waarden moet
voorkomen worden.

Zuid-Holland

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 een voorwaarde voor plaatsing.

Geen standpunt.

Geen standpunt.

