
 

 

 

 

Motie Vreemd aan de orde van de dag, volgens artikel 28 volgens reglement van Orde  

Onderwerp: Uitbreiding energie-infrastructuur in en rond Borsele   

De gemeenteraad van Borsele, in vergadering bijeen op 1 december 2022,  

Constateert dat;  

- De raad in een informatiebijeenkomst op 10 november 2022 door TenneT en Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat geïnformeerd is over de energieprojecten in en rond Borsele;  

- De komende jaren diverse infrastructurele uitbreidingen t.b.v. aanlanding wind op zee 

projecten en transport van 380 KV in en rond Borsele gepland staan;  

- Uit de media blijkt dat de minister voor K&E de komst van twee nieuwe kerncentrales naar 

Borssele gaat aankondigen.  

Overweegt dat;  

- Een goede landschappelijke inpassing van de energie-infrastructuur gewenst is; 

- Het effect van de wintrackmasten op het landschap in het verleden is onderschat;  

- Wintrackmasten in Borsele niet de voorkeur hebben;  

- Het plaatsen van nieuwe vakwerkmasten technisch en veilig mogelijk is;  

- De optie voor ondergrondse tracés, waar landschappelijk gewenst, de voorkeur heeft;  

Verzoekt het College om, indien er onverhoopt sprake van is dat extra benodigde infrastructuur;  

- Aan TenneT en Ministerie EZK kenbaar te maken, dat er in de toekomst binnen de grenzen 

van Borsele veel meer aandacht te geven aan de landschappelijke inpassing van de 

infrastructuur en dat daarbij de voorkeur wordt gegeven aan 1) ondergrondse tracés en 2) 

het plaatsen van vakwerkmasten; 

- De landschappelijke inpassing van toekomstige tracés beter zichtbaar moet worden gemaakt 

door middel van virtual reality presentatie;  

- Dit verzoek te delen met de andere stakeholders m.b.t. energie-infrastructuur in Zeeland, 

waaronder Directie en het team infra in Zeeland van Tennet, de Minister en DG’s van EZK en 

voor K&E, PS en GS van Zeeland, de Board en Directie van Smart Delta Resources en de 

Directie van NSP 

En gaat over tot de orde van de dag,  

D66 Borsele - Annet van de Ree     LPB – Chris van Overbeeke   

SGP-CU – Gijsbrecht Gunter   


