
Resolutie partijcongres CDA 
 
Resolutie ingediend door: CDA Borsele  
 
Gesteund door: CDA Goes 
 
Het CDA Partijcongres op 5 november 2022 in Nijkerk, 
 

A. Constateert dat: 
- Nederland in het kader van energietransitie flinke stappen maakt en de komende jaren nog 

moet maken; 
- Er volop plannen ontwikkeld worden voor de realisatie van windmolenparken op zee; 
- De aanlanding van de windmolenparken nu al voor een belangrijk deel in de gemeente 

Borsele (Zeeland) plaatsvindt; 
- Er daarnaast nu ook gesproken wordt over de realisatie van twee nieuwe kerncentrales 

waarbij een locatie naast het dorp Borssele in de gemeente Borsele een voor de hand 
liggende keuze is; 

- Er op dit moment een nieuwe 380kv lijn door Zeeland (gemeente Borsele, Kapelle en 
Reimerswaal) aangelegd wordt; 

- Er gelet op de bovenstaande ontwikkelingen nog diverse converterstations e.d. door Tennet 
aangelegd moeten worden; 

- Bovengenoemde energie-infrastructuur een flinke inbreuk op het landschap van de gemeente 
Borsele maar zeker ook op dat van Zeeland heeft; 

- De minister van Klimaat en Energie de toezegging gedaan heeft dat er in het kader van een 
zorgvuldig participatietraject samen met de regio opgetrokken moet worden;  

 
B. Overweegt dat: 

- Heel Nederland bezig is met de energietransitie en dat dit ook een zeer belangrijke 
ontwikkeling is;  

- Zeeland maar met name de gemeente Borsele extra hard geraakt wordt door de impact van de 
energietransitie op het landschap; 

- Er bij de energietransitie meer aandacht moet zijn voor het landschap en de impact daarvan 
ook op de leefomgeving van de omgeving; 

- Het draagvlak bij inwoners steeds minder wordt en zij het gevoel hebben dat hun inbreng niet 
meegenomen wordt; 

- Draagvlak in de omgeving van groot belang is in de procedure van nieuwe ontwikkelingen; 
- We als CDA in het kader van goed rentmeesterschap oog moeten hebben voor 

duurzaamheidsontwikkelingen maar daarbij de bestaande waarden (landschap) en 
leefbaarheid niet uit het oog mogen verliezen;  

 
C. Spreekt uit dat: 

- Het vervolg van de energietransitie, de eventuele bouw van twee nieuwe centrales, de verdere 
realisatie van converterstations e.d. door Tennet en andere ontwikkelingen die nu nog niet te 
overzien zijn alleen gerealiseerd kunnen en mogen worden wanneer de impact op het 
landschap tot het minimale beperkt wordt, er sprake is een ruimhartige compensatie en 
omwonenden in een zorgvuldig participatietraject betrokken worden; 

- De CDA Tweede Kamerfractie de Minister op het belang van bovengenoemde blijft wijzen 
(ongeacht in welke provincie/gemeente de nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden)   


