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INLEIDING

Je hebt je aangemeld als deelnemer aan Appèl XL 2022 / het partijcongres van 5
november 2022. We vinden het heel fijn we elkaar weer live kunnen ontmoeten, in
Nijkerk.
Om er zeker van te zijn dat je weet hoe het programma zal verlopen, hoe er
gestemd gaat worden en hoe er gediscussieerd kan worden, willen we graag dat
je deze spelregels vooraf goed doorleest, dat voorkomt verrassingen voor je
tijdens het programma.

LOCATIE

Locatie
Hart van Holland
Berencamperweg 12
3861 MC  Nijkerk

Parkeren
De locatie is goed bereikbaar met eigen vervoer, parkeren kan op het
naastgelegen parkeerterrein. We vragen een bijdrage van € 5,00 om te parkeren.
Je hebt een parkeerkaart kunnen reserveren via je aanmelding. Deze krijg je
toegestuurd met de bevestiging.

OV
Kom je met het OV, dan kun je gebruik maken van de CDA-pendelbus die tussen
09.00-22.00 uur rijdt tussen station Nijkerk en Hart van Holland. We vragen een
bijdrage van € 2,50 retour om gebruik te maken van de pendelbus.
Je hebt  een buskaart kunnen reserveren via je aanmelding. Deze krijg je
toegestuurd met de bevestiging.

CATERING

Consumpties
Consumpties zijn de hele dag voor eigen rekening.
Deze kun je alleen betalen met munten, die je bij de balie naast de garderobe
kunt kopen. Je kunt deze munten alleen met de pin afrekenen.
Eén munt kost €3,00.
Koffie / thee/ water/ fris / bier kosten één munt, wijn kost 1,5 munt.
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Lunch
Tussen 11.30-14.00 uur kan er geluncht worden op het cateringplein. De lunch
bestaat uit verschillende items, die je met je lunchbon kunt afrekenen. Elke
lunchbon bestaat uit vier bonnetjes, voor een warme snack, twee sandwiches,
een drankje en fruit, die je kunt inleveren op verschillende momenten.

Borrel
Na afloop van het derde plenaire deel, rond 16.15 uur zal tot 17.45 uur de borrel
plaatsvinden op het Cateringplein.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over je deelname, stemrecht, programma etc. is de ledendesk op het
landelijk bureau op werkdagen geopend tussen 09.00-12.30 uur.
De ledendesk is telefonisch te bereiken via 070-34 24 888 of via leden@cda.nl
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1. PLENAIR PROGRAMMA

1A. PLENAIR PROGRAMMA CATERINGPLEIN LOODS 3

In het midden van het grote cateringplein in Loods 3 staat een rond, groen
podium, waar van alles gebeurt. Jullie staan er omheen en voor de mensen die
niet zo lang kunnen staan hebben we zitjes geplaatst.

Er vinden drie plenaire momenten op het Cateringplein plaats.

10.00-10.30 uur
Opening met het zingen van Vers 1 en 6 van het Wilhelmus, in memoriam, het
meditatief moment verzorgd door Anja Gerashchenko, oud-burgemeester in
Oekraïne en sinds 2019 woonachtig in Nederland. Aansluitend de verkiezing van
de lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Theo Bovens en de verkiezing lid LB HRM &
Ontwikkeling, Wendy Zuidema-Haans.

13.00-13.30 uur
We gaan praten met Inge van Dijk over Vereniging Nederland en vrijwilligerswerk.
Aansluitend de speech van partijvoorzitter Hans Huibers, gevolgd door een
kennismakings- en vragenmoment met Vivianne Heijnen, Hanke Bruins Slot en
Karien van Gennip.

15.45-16.15 uur
In het laatste plenaire moment maken we kennis met lijsttrekker Theo Bovens,
maken we de uitslagen van de stemmingen over de resoluties bekend en
luisteren we naar de speech van partijleider Wopke Hoekstra. We eindigen het
programma met een finale met de provinciale lijsttrekkers voordat we aan de
borrel gaan.

1B. VOORTZETTING PROGRAMMA IN PLENAIRE ZAAL LOODS 3

10.45-12.40 uur
Tijdens sessieronde 1 en 2 vindt de plenaire behandeling van het huishoudelijk
deel en de resoluties plaats in de plenaire zaal in Loods 3. Je kunt er ook voor
kiezen om één van de parallelle sessies te volgen
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2. SESSIES

SESSIES RONDE 1: 10.45-11.15

1. Volkspartij in de stad
Waar de traditionele CDA achterban kleiner wordt moeten we op zoek naar
nieuwe groepen die je aan je kunt binden. Het CDA Den Haag laat in deze sessie
op eigen wijze zien hoe je als afdeling volkspartij wordt en als volkspartij
verkiezingen kunt winnen. We gaan met jullie het gesprek aan wie die mensen
kunnen zijn, hoe je kunt zorgen voor een herkenbare lijst en aansprekend
programma en gaan de discussie aan waar het zijn van een brede volkspartij over
gaat in populisme en cliëntelisme.
Zaal: Het Plein, begane grond (70p)
Locatie: Hart van Holland

2. CDA Bestuurdersvereniging: bestaanszekerheid en armoede
Op het CDA-congres op 5 november organiseert ook de BSV een sessie. Tijdens
deze sessie houdt de CDA Bestuurdersvereniging haar algemene
ledenvergadering. Naast de huishoudelijke zaken zal tijdens deze sessie het
thema 'Bestaanszekerheid' centraal staan.  Er wordt ingegaan op de uitdagingen
die er liggen op het gebied van bestaanszekerheid en armoede. In tijden van
hoge inflatie, tekorten aan personeel en stijgende energieprijzen heeft dit grote
invloed op het decentraal bestuur. Met verschillende sprekers en een
paneldiscussie gaan we met elkaar in gesprek  over waar voor de lokale en
decentrale besturen de verantwoordelijkheden en uitdagingen liggen, maar
zullen we ook focussen op de relatie tussen de rijksoverheid en het decentraal
bestuur.
Zaal: Schoutenzaal, begane grond (150p)
Locatie: Ampt van Nijkerk

3. De toekomst van Defensie
Vorig jaar heeft toenmalig minister Ank Bijleveld de Defensievisie 2035
gepresenteerd. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma 2021 aangegeven
dat de uitgaven voor Defensie zo snel mogelijk worden opgetrokken naar de
afgesproken NAVO-norm van 2% BBP. Door de gebeurtenissen in Oekraïne is bij
de voorjaarsnota 2022 aangekondigd dat er structureel 5 miljard extra in defensie
geïnvesteerd zal worden. Ga in deze deelsessie samen met Ank Bijleveld en Derk
Boswijk in gesprek over de toekomst van Defensie.
Zaal: Vincent, 1e etage (110p)
Locatie: Hart van Holland
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4. Democratische vernieuwing - Democratie in een sterke
Europese Unie

Grote besluiten in de Europese Unie (EU) moeten goedgekeurd worden
door alle landen, met zogenaamde éénparigheid van stemmen. Dit leidt
vaak tot compromissen en stroperige besluitvormingen. Bovendien voelen
burgers zich niet goed vertegenwoordigd in de EU; ze kennen de politici in
de EU niet of nauwelijks.
Zaal: Rembrandt, 1e etage (110p)
Locatie: Hart van Holland

5. Markt met moraal
De neoliberale ingrediënten voor de markt zijn sleets
en blasé. Het oude Rijnlandse denken waarin we ondernemen voor brede
welvaart heeft de toekomst. Hoe geven we de markt vorm met moraal? De
organisatie van de sessie is in handen van de CDA Businessclub.
Zaal: De Stallen, begane grond (90p)
Locatie: Hart van Holland

SESSIES RONDE 2: 11.45-12.30

6. Deugden voor de rechtsstaat
De democratische rechtsstaat is de afgelopen tijd volop in het nieuws. Vaak wordt
de rechtsstaat hierbij gezien als een instituut bestaande uit een set van regels en
procedures. Vanuit de christendemocratie is de rechtsstaat meer dan dat en is ze
geworteld in een verhaal, in overtuigingen en tradities. Wat zijn rechtsstatelijke
deugden en hoe kunnen deze deugden helpen om de rechtsstaat te
verinnerlijken? Met o.m. Hanke Bruins Slot.
Zaal: Rembrandt, 1e etage (110p)
Locatie: Hart van Holland

7. Campagnevoeren als land van Cuijk
Het land van Cuijk boekte bij de herindelingsverkiezingen een mega overwinning!
Daar ging jaren aan voorbereiding en strategie aan vooraf. Wat kunnen andere
CDA afdelingen leren van Land van Cuijk? Hoe voer je positief campagne met een
herkenbare lijst? In deze deelsessie kom je er achter.
Zaal: Vincent, 1e etage (110p)
Locatie: Hart van Holland

7



8. Samen thuis | Pluriformiteit als verrijking
Pluriformiteit hoort bij Nederland, een ‘land van minderheden’. Katholieken,
protestanten, joden, vrijdenkers: ze moesten het altijd met elkaar, met
andersdenkenden zien te rooien. De afgelopen decennia zijn er nieuwe groepen
bij gekomen. Onder leiding van het diversiteitsnetwerk gaan de fractievoorzitters
van de grote steden in gesprek over hoe we van pluriformiteit een verrijking
maken en hoe we saamhorigheid vinden in een diverse stad.
Zaal: Het Plein, begane grond (70p)
Locatie: Hart van Holland

9. Hoe hoog mag het prijskaartje van solidariteit op het gebied van
veiligheid zijn in Europa?

In deze deelsessie willen we met elkaar in gesprek gaan over het belang van
Christendemocratische waarden in Europees verband en de wijze waarop we
daar op Europees niveau invulling aan kunnen geven. De afgelopen tijd is de EU
verschillende keren met crises geconfronteerd, eerst de COVID-19 pandemie en
nu de oorlog in Oekraïne. Europa heeft in veel gevallen snel en adequaat
gereageerd, maar er zijn zeker ook verbeteringen nodig. Hoe geven we vorm aan
Europese samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid? Vanuit welke
gedeelde waarden doen we dat? Wat verbindt ons in de EU echt? In deze sessie
zullen we ons met name richten op het actuele vraagstuk van Europese
veiligheid, met als centrale vraag: hoe hoog mag het prijskaartje voor solidariteit
op het gebied van veiligheid zijn in Europa?
Oud-NAVO Secretaris-Generaal Jaap de Hoop Scheffer zal een inleiding
verzorgen voor deze sessie, waarna het Europa netwerk met u in gesprek gaat
over deze actuele vraagstukken.
Zaal: Schoutenzaal, begane grond (150p)
Locatie: Ampt van Nijkerk

10. Grip op migratie
De zorgen over migratie en integratie leiden tot terugkerende spanningen in de
politiek en samenleving. Die spanningen ondermijnen de solidariteit en zetten
het draagvlak voor nieuwkomers én vluchtelingen onder druk. Juist daarom is het
zaak dat we meer grip krijgen op het aantal nieuwkomers dat we als samenleving
kunnen en willen opvangen. Hoe krijgen we grip? Daarover gaan we het gesprek
aan met René Peters woordvoerder asielmigratie.
Zaal: De Stallen, begane grond (90p)
Locatie: Hart van Holland

8



SESSIES RONDE 3: 13.45-14.30

11. Campagnevoeren voor kandidaten Provinciale Staten en
Waterschappen

In deze interactieve sessie leggen Luc van Dijk (Aeron Advies) en Henk Nieweg
(CDA partijbureau) aan de hand van voorbeelden uit hoe je als kandidaat een
succesvolle persoonlijke campagne voert. Ook vragen we deelnemers om goede
voorbeelden van eerdere campagnes of plannen voor de aanstaande
verkiezingen te delen. Met Carla Michielsen en Manita Koop (waterschappen)
Zaal: Rembrandt, 1e etage (110p)
Locatie: Hart van holland

12. Bouwen aan gemeenschappen in 21e-eeuwse buurten en dorpen
De komende jaren moeten er 100-duizenden woningen worden gebouwd om
iedereen van een betaalbare woning te voorzien. In deze sessie gaat het nu eens
niet over aantallen of financiële instrumenten, over maar de uiteindelijk veel
belangrijkere vraag: hoe bouwen we met elke steen die we leggen tegelijkertijd
aan meer Noaberschap / Mienskip, ofwel aan rijkere gemeenschappen.
CDA-minister Hugo de Jonge gaat samen met fractievoorzitter Jan-Willem van
den Beukel (Lansingerland) in gesprek met de zaal.
Zaal: Schoutenzaal, begane grond (150p)
Locatie: Ampt van Nijkerk

13. Meedoen mogelijk maken
Er komen grote transities aan in de samenleving, wat zijn impact heeft op de
arbeidsmarkt. Denk aan de energietransitie en de steeds verdergaande
digitalisering. In deze deelsessie gaan we op zoek naar wat er op de arbeidsmarkt
moet veranderen om die transities mogelijk te maken. Ook gaan we zoeken naar
wat nodig is om mensen (weer) aan het werk te krijgen, of succesvol om te
scholen. Waarbij we natuurlijk ook gaan kijken hoe een goede
arbeidsovereenkomst er in de toekomst uit moet zien, zodat werken loont en
men volledig onderdeel kan zijn van de maatschappij. Belangrijk voor de
jonge(re) generaties, maar in het kader van levenslang leren of doorontwikkelen;
voor alle generaties! Samen gaan we werken aan de arbeidsmarkt van de
toekomst. Sessie georganiseerd door het CDJA. Met minister Karien van Gennip.
Zaal: Vincent, 1e etage (110p)
Locatie: Hart van Holland
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14. De EFS democratie tafels
Wat kunnen wij momenteel betekenen in Oekraïne? Waarom trainen wij politiek
actieve jongeren in Marokko?; Met welke partijen werken wij samen in Servië en
waarom? Deze vragen en thema’s komen naar voren tijdens de deelsessie van de
Eduardo Frei Stichting, de stichting voor internationale solidariteit van het CDA. In
een interactieve setting zul jij samen met mede CDA leden en trainers van de EFS
meedenken en meepraten over de bevordering van de democratie in en rondom
Europa.
Zaal: Het Plein, begane grond (70p)
Locatie: Hart van Holland
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SESSIES RONDE 4: 14.45-15.30

15. Nieuw lid? Kom naar ons congres!
Tijdens deze speciale bijeenkomst voor nieuwe leden (lid geworden in 2021 of
2022) maakt u kennis met partijvoorzitter Hans Huibers en Tweede Kamerlid
Raymond Knops, krijgt u informatie over CDA-opleidingen en informeren wij u
o.a. over de voordelen van uw lidmaatschap. Uiteraard is er ook gelegenheid voor
het stellen van vragen. We sluiten de bijeenkomst af met een hapje en een
drankje.
Zaal: Het Plein, begane grond (70p)
Locatie: Hart van Holland

16. Vereniging Nederland
CDA Kamerlid Inge van Dijk gaat samen met wethouder Ralph Diederen in
gesprek met de zaal over het belang en toekomst van onze verenigingen en haar
initiatief Vereniging Nederland. Schuif aan en denk mee over deze campagne en
hoe we onze verenigingen kunnen versterken.
Zaal: Rembrandt, 1e etage (110p)
Locatie: Hart van Holland

17. Sessie CDA-Senioren
Vergrijzing is het vergeten thema in het coalitieakkoord. Het aandeel senioren in
de bevolking van Nederland neemt de komende decennia steeds verder toe.
Senioren wonen steeds langer zelfstandig, al of niet met ondersteuning door
mantelzorg, geleverd door familie of betrokken buurtgenoten. Hoe zorgen we dat
we ouderen in hun kracht zetten in de samenleving? Hoe zorgen we dat wonen
en zorg aansluit bij de toename van senioren in de bevolkingsamenstelling? Het

CDA Seniorennetwerk gaat hier het gesprek over aan met minister Hugo de
Jonge.

Zaal: De Stallen, begane grond (90p)
Locatie: Hart van Holland

18. Ontwikkelingssamenwerking
Het CDA heeft een lange geschiedenis als pleitbezorger voor
ontwikkelingssamenwerking. Dat blijft de partij doen. Anno 2022 wordt er door de
commissie Buitenland geschreven aan een nieuwe visie op dit belangrijke
onderwerp. We nodigen u graag uit om hier in mee te denken. Tijdens deze sessie
krijgt u een terugkoppeling op uw aangenomen resolutie op het congres in
december. Dat wordt gedaan aan de hand van een gesprek met Kathleen Ferrier
(Bestuurder en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA) en Hein Schumacher
(CEO at Royal FrieslandCampina). De discussie nodigt uit om mee te praten over
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dit thema. De uitkomsten worden zoveel als mogelijk verwerkt in de nieuwe visie.
Het gesprek wordt geleid door Wim van de Camp, voorzitter commissie
Buitenland
Zaal: Vincent, 1e etage (110p)
Locatie: Hart van Holland

19. Rapport Medische Ethiek
Deelsessie waar we samen in gesprek gaan over het rapport Een ongekend begin.
We gaan in gesprek over het begin van het leven, kiembaan modificatie en het
kweken van embryo’s. Deze sessie wordt georganiseerd door het
Wetenschappelijk Instituut. Met Hilde Palland en prof. dr. Bert Jan Lietaert
Peerbolte
Zaal: Schoutenzaal, begane grond (150p)
Locatie: Ampt van Nijkerk

20. Minder ik, meer wijn | Pubquiz
Het CDJA organiseert in deze deelsessie een pubquiz. Wie kent als beste de
historie van het CDA? Voor de winnaar zijn er verrassende prijzen.
Zaal: Cateringplein
Locatie: Loods 3
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3. STEMRECHT EN STEMMEN

3A. STEMRECHT

Wil je stemmen tijdens het partijcongres, dan dien je uiterlijk 8 weken voor het
congres (10 september 2022) lid te zijn geworden én moet je bij aanvang van het
congres aan je  contributieverplichting hebben voldaan.

Heb je je contributie nog niet betaald, dan kun je het juiste bedrag overmaken op
NL97INGB 0000 712 000 tnv Stg. Secretariaat CDA, ovv je relatienummer en
contributie 2022.

3B. STEMMEN

We stemmen tijdens het congres bij acclamatie, met een stemkaart of door het
invullen van een stemformulier. In eerste instantie stemmen we bij acclamatie of
met de stemkaart. Is er geen helder voor of tegen, dan zal er schriftelijk gestemd
worden met het stemformulier.
Over personen wordt altijd bij acclamatie of schriftelijk gestemd.
Bij resoluties die op niet overnemen staan, stemmen we alleen schriftelijk en dan
kunnen alle aanwezige stemgerechtigde leden meestemmen, niet alleen
degenen die bij de behandeling van de resoluties in de zaal aanwezig zijn.

Als je stemgerechtigd bent ontvang je bij binnenkomst de stemkaart en het
stemformulier bij de ontvangstbalie. Houd in de CDA Appèl app in de gaten
waarover schriftelijk gestemd gaat worden. We zullen dat ook op het scherm bij
de ontvangstbalies plaatsen.

Schriftelijk stemmen kan tussen 12.30-14.00 uur. Uiterlijk 14.00 uur moet het
stembiljet ingeleverd zijn in de stembus bij de ontvangstbalie. Stembiljetten die
na 14.00 uur binnenkomen, kunnen we niet meer meetellen. Aansluitend zullen
de schriftelijke stemmen door een stemploeg geteld worden.

Let op: het stemformulier is voor alle openstaande stemmingen, dus lever het
formulier pas in als alle stemmingen geweest zijn.
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4. RESOLUTIES

4A. WERKWIJZE RESOLUTIES

Algemeen
Tot donderdag 20 oktober 10.00 uur heeft voor 25 individuele leden, voor
gemeentelijke en provinciale afdelingen en voor CDJA en CDAV de mogelijkheid
open gestaan resoluties in te dienen. De resoluties zijn van een preadvies
voorzien. De discussie over de resoluties zal plenair plaatsvinden op
zaterdagmorgen, tussen 11.25-12.40 uur.  Stemmen over de resoluties met een
negatief preadvies gebeurt schriftelijk. Stemgerechtigde leden hebben hiervoor
een stemformulier ontvangen bij binnenkomst. Dit moet je tussen 12.30-14.00 uur
weer inleveren in de stembus bij de ontvangstbalie.

Een overzicht van de volgorde waarin de resoluties behandeld zullen worden
staat op de volgende pagina.

Werkwijze behandeling resoluties
De resoluties worden tijdens het plenaire deel in de ochtend behandeld.
Alle resoluties worden voorzien van een preadvies. De resoluties met een positief
preadvies worden alleen toegelicht door de indiener.
Over de resoluties met een negatief preadvies zal in de plenaire deel
gediscussieerd worden. De indiener heeft gelegenheid de resolutie toe te lichten,
het bestuur en/of Tweede Kamerfractie lichten het preadvies toe en deelnemers
kunnen via de zaalmicrofoons reageren.
Zoals gebruikelijk is er voor de indiener 1 minuut spreektijd, voor degenen die
willen reageren 30 seconden. Er zal een spreektijd klok meelopen.
De resolutie die op gewijzigd overnemen staat stemt de zaal over de wijziging. Als
de zaal akkoord gaat met de wijziging krijgt de resolutie het advies overnemen en
kan er per acclamatie gestemd worden. Gaat de zaal niet mee in de wijziging, dan
wordt er schriftelijk gestemd over het orgineel.

Aansluitend kan buiten het programma gestemd worden, tussen 12.30-14.00 uur.
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4B. VOLGORDE BEHANDELING RESOLUTIES

nr Indiener Titel Preadvies

1 CDA Borsele cs. Energie compensatie Overnemen

2
Dits Ernsten cs.

Resolutie: over energiekosten ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten Overnemen

3 Laurens Stibbe
cs.

Op weg naar ons Collectief
Duurzaamheid Actieplan Overnemen

4 André Bouma cs Resolutie bitterzoet Overnemen

5 CDA Drenthe Toekomst van het CDA Overnemen

6
CDA Fryslan

Herstel vertrouwen in betrouwbare en
betrokken overheid Gewijzigd overnemen

7 CDA Fryslan Landbouwakkoord met visie Overnemen

8
Corten cs

Repatriëring IS-vrouwen en kinderen uit
Syrië Niet overnemen

9 CDJA Laat studenten niet in de kou staan Niet overnemen

10
CDA Hattem cs

Ontkoppelen duurzame energie aan
fossiele brandstoffen Overnemen

11
CDA Hattem cs

Energieplafond gebedshuizen en
kerken Overnemen

12 CDA Hattem cs Nationaliseren energieleveranciers Niet overnemen

13
CDA Hattem cs

Woningwaarderingsstelsel voor huur
1000-1250 euro Niet overnemen

14
CDA Hattem cs

Handhaven salderingsregeling
kleinverbruikers Niet overnemen

15 CDA
Zuid-Holland Bouwen aan gemeenschappen Overnemen

16 CDA
Zuid-Holland Ruimte is schaars en ongelijk verdeeld Overnemen
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nr Indiener Titel Preadvies

17 Peter Koekoek,
cs Wolf Overnemen

18 Theo Schmitz cs Tata Steel Overnemen

19 CDJA Persvrijheid onder druk Overnemen

20
CDJA

Een eerlijke prijs voor de
energietransitie Overnemen

21 CDJA Betrouwbare duurzaamheidsclaims Overnemen

22
CDJA

Eerlijke kansen voor studenten en
starters Overnemen
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4C. OVERZICHT RESOLUTIES

1. Energiecompensatie

Indiener: CDA Borsele, 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;
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● 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 zoveel
mogelijk tot het minimale beperkt wordt, er waar nodig 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) 

Advies: overnemen
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2. Over energiekosten ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten

Indieners: Dits Ernsten cs. (Verenigd als de basisgroep sociale zekerheid)

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Energie momenteel onbetaalbaar is voor huishoudens t/m het modale

inkomen;

B. Overweegt dat:
● Het prijsplafond niet voldoende is om alle huishoudens tegemoet te

komen. Vooral ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben
hogere energie kosten;

C. Spreekt uit dat:
● Bovenstaande groepen een hogere en structurele tegemoetkoming

moeten krijgen. Maak daarbij gebruik van de Europese middelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen

19



3. Op weg naar ons Collectief Duurzaamheid Actieplan

Indieners: L. Stibbe cs, CDA Rotterdam, CDA Zuid-Holland

Het CDA partijcongres op 5 november 2022, bijeen te Nijkerk,

A. Constateert dat
● De klimaatcrisis wereldwijd en de gevolgen steeds duidelijker zichtbaar

wordt; 
● Bij klimaatbeleid ontbreekt het te vaak aan een visie op de toekomst van

ons land;
● De CDA klimaatvisie ‘Ambitieus christen democratisch klimaatbeleid’

hierop een antwoord is;
● Deze klimaatvisie handen en voeten moet krijgen op weg naar het

bereiken van de gestelde doelen in 2050, te beginnen bij de
energietransitie;

B. Overweegt dat
● Er grote zorgen zijn over de toekomst van onze planeet;
● Veel mensen terecht perspectief en daadkracht verwachten van de politiek,

zoals over hoe de energietransitie vorm moet krijgen om de doelen in de
visie te verwezenlijken;

● Politiek leiderschap ingevuld kan worden door lange termijn plannen;
● Het nemen van deze verantwoordelijkheid past bij onze partij;
● Het direct uit onze grondbeginselen volgt dat wij zorgen voor de wereld

van morgen;
● We hiermee als CDA sterk onderscheidend kunnen zijn ten opzichte van

andere partijen die geen plannen, noch klimaatvisies hebben
gepresenteerd;

C. Spreekt uit dat
● Er, op basis van de CDA klimaatvisie, een plan moet komen tot 2050;
● Langs de lijnen van onze grondbeginselen, dus:

o Als rentmeesters zorgen we voor de wereld van morgen;
o We doen dat niet alleen, maar met gespreide verantwoordelijkheid

van overheid, bedrijfsleven én burgers;
o Het moet ambitieus, maar ook haalbaar en betaalbaar zijn, met extra

zorg voor de solidariteit tussen rijk en arm;
o We nemen internationale verdragen als vertrekpunt en tornen niet

aan collectief gestelde doelen;
● Dit plan een concrete doorvertaling moet zijn van de CDA klimaatvisie en

dus invulling moet geven aan de in deze visie verwoorde
handelingsperspectieven;
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● In eerste instantie het Wetenschappelijk Instituut de coördinerende taak
verkrijgt te komen tot contouren voor een plan;

● De hele partij, alle leden van de top tot aan de basis, de gelegenheid moet
kunnen krijgen zich in te kunnen zetten voor de uitwerking van dit plan
zodat het breed gedragen wordt;

● Het plan klaar is (ruim) voordat de eerste stappen worden gezet op weg
naar een landelijk verkiezingsprogramma voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 2025;

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: Overnemen
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4. Bitterzoet

Indieners: André Bouma cs, 

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Sinds 1995 bruinrotbacterie een quanrantaine ziekte is in Nederland. En dat

pootaardappel bedrijven geruimd worden, als er 1 besmette aardappel met
bruinrot bacterie aangetroffen wordt;

● In de oevers, onder in de talud, in het stroomgebied van de Rijn, bitterzoet
planten voorkomen; 

● Bitterzoetplant is een waardplant van de bruinrotbacterie. In de wortel van
de bitterzoetplant overwintert de bruinrotbacterie. In het voorjaar komt het
vanuit de wortel in het oppervlaktewater terecht. Bij zomerstorm kan het
met bruinrot besmette water uit een kanaal, rivier of brede sloot/tocht, over
een naast gelegen pootaardappelperceel geblazen worden. Beregening
met oppervlaktewater op pootaardappel percelen mag daarom niet meer,
waardoor de opbrengst 2 % lager is. Bovendien zal er in de toekomst bij een
droge periode rond de knolzetting, schurft op de knollen komen. Waardoor
exportmogelijkheden van de geoogste pootaardappelen nihil of weinig
zijn;

● Wetenschappelijk is er vastgesteld dat er 20-25 % van de bitterzoetplanten
besmet zijn met de bruinrotbacterie;

B. Overweegt dat:
● Dat de aanbevelingen en conclusies, zoals het elimineren van de

bitterzoetplant, van de projectgroep Bruinrot en oppervlaktewater,
december 1997, uitgevoerd dient te worden;

C. Spreekt uit dat:
● Het CDA zich inzet voor een goede landbouw, waarin plaats is voor een

gezonde pootaardappelteelt;
● De overheid in het stroomgebied van de Rijn meer inzet op het faciliteren

van innovaties voor het beregenen van pootaardappelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen
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5. Toekomst van het CDA

Indieners: CDA Drenthe

Het CDA Partijcongres bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk. 

A. Constateert dat: 
● Het CDA teleurstellende resultaten behaalde bij de laatste verkiezingen

voor de Tweede Kamer en de Gemeenteraden;
● Veel CDA – leden met zorg kijken naar de komende verkiezingen voor

Provinciale Staten en de Waterschappen; 
● Op het ingelaste bijzondere congres van 11 september 2021 - naar

aanleiding van de verschillende rapportages - er concrete uitspraken zijn
gedaan om het CDA weer meer een eigen gezicht te geven; 

● Het CDA ondanks extra inspanningen er nog niet in is geslaagd dit om te
zetten in meer adhesie in de laatste peilingen;  

● Het CDA - onder meer door het werk van het Wetenschappelijk Instituut –
over goede visiedocumenten beschikt;  

● Dat het gedachtegoed van het CDA onderscheidend is, tot uitdrukking
komend in onder meer “Zij aan zij” en de rapportage Van Zwol.

B. Overweegt dat: 
● Gelet op de huidige maatschappelijke problemen er dringend behoefte is

aan een samenleving gebaseerd op publieke gerechtigheid,
rentmeesterschap, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid;  

● Het CDA, dat zijn beleid baseert voornoemde op vier onderling verbonden
kernwaarden en zich daarmee onderscheidt van andere partijen, daarom
belangrijk is voor het beleid op langere termijn;

● De rol van de overheid weer meer gericht moet zijn op de samenleving als
geheel dan op het individu; 

● De leden en geestverwanten van het CDA een belangrijke rol moeten
spelen in de te volgen koers.

● Partij en Tweede Kamer fractie de afgelopen tijd al diverse stappen hebben
gezet om het CDA meer gezicht te geven.

C. Spreekt uit dat: 
● Het CDA het eigen gezicht zowel in de Tweede Kamer als in de partij nog

meer dan nu al het geval is vorm zal geven;
● De leden en de netwerken regelmatig geraadpleegd blijven worden bij de

te volgen koers en de uitvoering van het beleid. 
● Een duidelijk herkenbaar CDA in de Tweede Kamer als partij van de

samenleving een versterking is van het kabinet. 
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En gaat over tot de orde van de dag

Advies: overnemen
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6.  Herstel vertrouwen in betrouwbare en betrokken overheid

Indieners: CDA Fryslân

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● De betrokkenheid en de betrouwbaarheid van de overheid te wensen

overlaat door het ontbreken van verbinding tussen de Haagse stolp met de
mensen en de kleine bedrijven daarbuiten; 

● Dit zich heeft geuit in langdurige en breed gedragen protesten, gevoed
vanuit de tegenstelling platteland en stad en (citaat Johan Remkes) “zoals
door politiek, media en de culturele voorhoede over het landelijk gebied en
de daar levende opvattingen wordt gesproken”;

● De sociale cohesie in ons land door deze laatdunkende houding onder
druk staat;

B. Overweegt dat:
● De structuur en cultuur onder die Haagse stolp moeten veranderen;
● Het CDA als middenpartij in staat is de verbinding te herstellen tussen stad

en regio, tussen de culturele voorhoede en het platteland, tussen het
beleid en de uitvoering; 

● Het Verkiezingsprogramma 2021-2025 NU DOORPAKKEN de politieke
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid wil versterken en de
band met de kiezers wil versterken;

C. Spreekt uit dat:
● Het CDA de structuur in politiek Den Haag wil gaan verbeteren en daarom

in 2023 met een initiatiefvoorstel komt voor een regionaal kiesstelsel. Dit
betekent dat een deel van de Kamerleden op regionaal niveau wordt
gekozen in 12-15 kiesdistricten en een deel landelijk (dus twee stemmen
uitbrengen). Daardoor kunnen opvattingen en situaties uit alle hoeken van
het land beter voor het voetlicht worden gebracht;

● Het CDA in 2022 met een voorstel komt om de politieke betrokkenheid
(cultuur) bij de uitvoering van bestaand beleid te vergroten, om
beleidsambtenaren beter de verbinding te laten leggen met de uitvoerders
van dat beleid en geen beleid te maken zonder de inbreng van ervaringen
en creativiteit van diegenen die te maken krijgen met dat beleid, te
beginnen bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied;

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: Gewijzigd overnemen
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Toelichting: Een initiatiefwetsvoorstel regionaal kiesstelsel is in lijn met
verkiezingsprogramma maar is een omvangrijk en complex wetgevingsvoorstel
wat nu niet als eerste prioriteit is opgenomen in de planning van de fractie van
het CDA of het Wetenschappelijk instituut.  Het WI is in samenwerking met de
fractie bezig met thema’s als democratische rechtstaat en bestuurlijke
vernieuwing dus daarin zal dit voorstel uit de resolutie verder uitgewerkt worden.

Wijziging dictum 1 naar: Initiatiefvoorstel vervangen voor ‘verdere uitwerking’
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7. Landbouwakkoord met visie

Indieners: CDA Fryslân

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Er voldoende aanleiding bestaat om aan te nemen dat binnenkort, op

advies van de heer Remkes, een Landbouwakkoord zal worden gesloten; 

B. Overweegt dat:
● De vrees gerechtvaardigd is dat een dergelijk akkoord in beginsel een

eenzijdig en technocratisch document kan worden;
● Het creëren van een breed draagvlak en een herkenbaar perspectief

waardevolle sleutels zijn in het lopende proces;
● Rentmeesterschap herkenbaar moet zijn in de transitie van maximalisatie

naar optimalisatie en naar een goede balans tussen stad en platteland;
● Een langetermijnvisie op de landbouw op de gebieden van

ondernemerschap, natuur, leefbaarheid en de balans tussen stad en
platteland van groot belang is, en daarmee de basis vormt voor de
onderdelen van het akkoord; 

C. Spreekt uit dat:
● Een langetermijnvisie op landbouw significant deel gaat uitmaken van het

landbouwakkoord;

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen
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8. Repatriëring IS-vrouwen en kinderen uit Syrië

Indieners: Ad Corten cs.

Het CDA partijcongres op 5 november 2022 bijeen te Nijkerk,

A. Constateert dat:
● De CDA-Kamerfractie nog geen gevolg heeft gegeven aan resolutie 11 van

het partijcongres van 11 september 2021 waarin gevraagd werd om aan te
dringen op een snelle repatriëring van Nederlandse IS-vrouwen en hun
kinderen uit Syrië;

● Het CDA daarentegen in december 2021 heeft ingestemd met een
coalitieakkoord waarin werd afgesproken dat het regeringsbeleid ten
aanzien van uitreizigers niet gewijzigd zou worden;

● Dit betekende dat de Nederlandse overheid niet het initiatief zou nemen
om vrouwen en kinderen om humanitaire redenen terug te halen; 

● Als gevolg hiervan de Nederlandse kinderen in Syrië de winter van
2021/2022 opnieuw in tentenkampen moesten doorbrengen;

● Een aantal van de kinderen die in februari 2022 werden teruggehaald
ernstig getraumatiseerd bleek te zijn door het langdurig verblijf in de
kampen;

● Er volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken nog ongeveer 20
vrouwen met 60 kinderen vastzitten in Syrië;

● Het CDA nog steeds pleit voor het afnemen van het Nederlanderschap van
uitgereisde Nederlanders;

B. Overweegt dat
● De kinderen die nu nog in Syrië verblijven alleen te redden zijn door een

snelle repatriëring samen met hun moeders;
● Het afnemen van het Nederlanderschap van uitreizigers die nu nog in Syrië

verblijven ertoe zal leiden dat hun kinderen in de regio moeten blijven en
weer in handen vallen van IS;

● De partij onze CDA-kernwaarde van gerechtigheid onverkort moet
toepassen op kinderen die geen enkele schuld hebben aan de fouten van
hun ouders;

C. Spreekt uit dat: 
● De CDA Kamerfractie zich daadwerkelijk moet gaan inspannen voor een

snelle repatriëring van alle overgebleven Nederlandse vrouwen en
kinderen in Syrië;

● Het CDA niet langer moet aandringen op het afnemen van het
Nederlanderschap van uitreizigers;
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En gaat over tot de orde van de dag. 

Advies: niet overnemen

Toelichting: Het dictum geeft een onjuiste weergave van de werkelijkheid.
Indiener kan het met de uitkomsten niet eens zijn, maar dat is iets anders dan
stellen dat de resolutie niet ter hand is genomen en er geen inzet gepleegd zou
zijn. Na de resolutie heeft de fractie meermaals gevraagd hoe de repatriëring te
versnellen zoals Hilde Palland (26 januari 2022, commissiedebat Justitie &
veiligheid) of Anne Kuik (3 mei, Kamervragen).
Bij repatriëring wordt een brede afweging gemaakt waarbij het belang van
uitreizigers en kinderen wordt meegewogen, maar ook het voorkomen van
straffeloosheid, de veiligheid in het gebied voor hen die de uitreizigers moeten
ophalen, het belang van de nationale veiligheid en de overige feiten en
omstandigheden van het specifieke geval. Daarmee gaat repatriëring uit van
het christelijk-sociale beginsel van het ‘bonum commune’. We laten ons raken
door het lot van de kinderen, maar ook de zorgen rondom veiligheid in eigen
land. Uitgangspunten staan niet op een a la carte menu, maar moeten in z’n
geheel afgewogen worden. Barmhartigheid kan daarin niet zonder
rechtvaardigheid.

Betreffende het tweede dictum: Het CDA heeft ingestemd met het wetsvoorstel
ter bescherming van onze nationale veiligheid. De mogelijkheid is er om het
Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich in het buitenland hebben
aangesloten bij terroristische organisaties. Dat kan bijdragen aan de nationale
veiligheid. Dat blijkt ook uit de WODC-evaluatie.
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9. Laat studenten niet in de kou staan

Resolutie ingediend door: CDJA

Het CDA partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Studenten geen energietoeslag krijgen;
● Studenten nu alleen individueel een aanvraag kunnen doen op basis van

bijzondere bijstand (IBB);
● Een groot aantal studentensteden zegt dat dit plan onuitvoerbaar is,

voornamelijk door capaciteitsproblemen en de complexiteit van de
bijzondere bijstand; 

● Studenten moeten met de IBB een energiecontract op eigen naam
hebben staan, willen ze gebruik kunnen maken van de bijzondere
bijstand;

● Verhoogde energiekosten vaak worden doorberekend door de verhuurder
en deze vaak geen maatregelen neemt om te verduurzamen;

● Studentenhuizen vaak weinig onderhoud krijgen en isolatie te wensen
overlaat;

B. Overweegt dat:
● Studenten de afgelopen jaren al vaker in de kou zijn gezet met de

invoering van het leenstelsel en het enorme tekort aan betaalbare
studentenwoningen;

● CDA congressen studentenwelzijn zo belangrijk vinden dat ze er zelfs een
formatie-breekpunt van maken;

C. Spreekt uit dat:
● Het CDA zich inzet om studenten te helpen hun energiekosten te betalen.

Dit werkt het beste als de verantwoordelijkheid bij het Rijk ligt,
bijvoorbeeld via DUO;

● Verhuurders gedwongen moeten worden om te investeren in
woningverduurzaming, voordat ze de hogere energiekosten aan huurders
doorrekenen. Hier bestaat al een subsidieregeling voor. Het gebruik
hiervan moet minder vrijblijvend worden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: niet overnemen

Toelichting: Omdat de basisbeurs een aantal jaar geleden is afgeschaft heeft
DUO momenteel geen inzicht in welke studenten uit- en thuiswonend zijn. Dit
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heeft als gevolg dat DUO niet in staat is om uitwonende studenten een
energietoeslag uit te keren. Het kabinet heeft al verplichtend afgekondigd dat
verhuurders de slechtste woningen moeten verduurzamen want anders mogen
ze niet meer verhuurd worden. Dit kan echter niet versneld worden en ook niet
afgedwongen worden zoals de resolutie vraagt.
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10. Ontkoppelen duurzame energie aan fossiele brandstoffen

Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Elburg, CDA Epe en CDA Heerde

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● De inflatie in Nederland op dit moment erg hoog is en dit in belangrijke

mate wordt veroorzaakt door de hoge energieprijzen als gevolg van de
oorlog in de Oekraïne; 

● Veel Nederlandse huishoudens daardoor in de problemen komen;
● De prijs van duurzame energie is gekoppeld aan die van fossiele energie;
● De kosten van opwekking van wind- en zonne-energie in het afgelopen

jaar nauwelijks zijn veranderd;

B. Overweegt dat:
● Dat overheid in de afgelopen jaren veel gemeenschapsgeld heeft gestoken

in commerciële projecten van wind- en zonne-energie;
● Veel huishoudens door de hoge energieprijs in de problemen komen;
● Voorkomen moet worden dat huishoudens onder de armoedegrens

terechtkomen;
● Prijsverlaging helpt bij het beteugelen van de inflatie;
● De koppeling van de prijs van opwekking van wind- en zonne-energie aan

de gasprijs niet langer houdbaar is;
● De prijzen van elektriciteit op eenvoudige wijze omlaag kunnen zonder dat

dit in 2021 geraamde winstgevendheid van bedrijven in gevaar brengt;

C. Spreekt uit dat:
● Er zo spoedig mogelijk voor moet worden gezorgd dat duurzame energie

uit zon en wind ook betaalbare energie is en blijft.  Het CDA zich er daarom
o.a. voor inzet om te voorkomen dat energieproducenten overwinsten
maken bij het leveren van o.a. wind- en zonne-energie terwijl consumenten
te maken krijgen met te hoge prijzen voor deze energie. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen
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11. Energieplafond gebedshuizen en kerken

Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Epe, CDA Heerde

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● De energiecrisis grote gevolgen heeft voor kerken en gebedshuizen;
● Veel kerken gebouwd zijn voor WO II en daarmee slecht geïsoleerd zijn;
● Het verduurzamen van oude en monumentale kerken (rijks- en

gemeentelijke monumenten) erg lastig is;
● Het functioneren van religieuze gemeenschappen daardoor zwaar onder

druk komt te staan;

B. Overweegt dat:
● Het noodzakelijk is dat er gerichte ondersteuning komt voor kerken en

gebedshuizen waarbij rekening wordt gehouden met de te verwarmen m3
van het gebouw;

● Nader onderzocht moet worden of er gerichte ondersteuning kan komen
voor andere grote en moeilijk te verduurzamen monumentale gebouwen;

C. Spreekt uit dat:
● Er gerichte ondersteuning dient te komen voor kerken en gebedshuizen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen
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12. Nationaliseren energieleveranciers

Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Heerde, CDA Oldebroek

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Energie, net als water, een basisbehoefte is;
● Als gevolg van de huidige situatie met hoge energieprijzen veel

huishoudens in de problemen komen;
● De privatisering van de energiesector heeft geleid tot het uit de hand lopen

van het aantal energieaanbieders;
● De prijzen die huishoudens, verenigingen en ondernemers voor energie

moeten betalen de pan uit rijzen, waardoor de bestaanszekerheid ernstig
onder druk staat;

● Grote energieleveranciers waaronder oliemaatschappijen enorme winsten
maken;

● De aandeelhouders wel varen bij de huidige situatie maar de consument
niet

B. Overweegt dat:
● Energiezekerheid boven marktwerking gaat;
● Marktwerking in de energiesector bewijst dat dit ten koste gaat van de

consument;
● Gemeenschapsgeld niet gebruikt moet worden om aandeelhouders nog

rijker te maken
● Het nationaliseren van energieleveranciers nodig is om de exorbitante

energieprijzen aan te pakken;
● Frankrijk en Duitsland inmiddels maatregelen in deze richting hebben

genomen;

C. Spreekt uit dat:
● (Betaalbare en) Duurzame energie een basisvoorziening moet zijn;
● Door het nationaliseren van de energieleveranciers de hoofdoorzaak van de

huidige problemen kan worden aangepakt;
● Het goede voorbeeld van Frankrijk en Duitsland navolging verdient

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: niet overnemen

Toelichting: Nationalisering van de circa 60 energieleveranciers is volgens ons
geen realistische optie en is ook niet de oplossing voor het probleem van hoge
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energieprijzen. Wel zijn we voor een grotere publieke rol in de
energie(infrastructuur), bijvoorbeeld als het gaat om het eigenaarschap van de
warmtenetten. Warmte-infrastructuur moet wat ons betreft in ieder geval 51%
publiek eigendom zijn. 
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13. Woningwaarderingsstelsel voor huur 1000-1250 euro

Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Elburg, CDA Heerde en CDA
Oldebroek

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● huurders met een middeninkomen veel geld moeten betalen voor

huurwoningen in de vrije sector;
● het noodzakelijk is om de huren in de vrije sector te reguleren en te

matigen;
● dit in het bijzonder geldt voor de zogeheten middenhuur (huur tussen 763

– ca. 1250 euro
● de minister van volkshuisvesting recent heeft besloten het

woonwaarderingsstelsel ook in te voeren voor huurwoningen tussen 763 –
1000 euro;

● met de grens van 1000 euro bijna 40% van de vrije sector hier nog steeds
buiten valt;

B. Overweegt dat:
● dat er een relatie moet zijn tussen de kwaliteit van de woning en de

maximaal toegestane huur;
● in het belang van de volkshuisvesting de vrije markt verder gereguleerd

moet worden;
● de grens van 1000 euro te laag is en opgetrokken moet worden naar 1250

euro;
● dit desgewenst gefaseerd kan plaatsvinden

C. Spreekt uit dat:
● het woningwaarderingsstelsel ook van toepassing moet worden verklaard

op huurwoningen tussen 1000 en 1250 euro

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: niet overnemen

Toelichting: Het is belangrijk een goede balans te vinden in de vormgeving van
de regulering. Enerzijds moeten we huurders beschermen tegen te hoge
huurprijzen. Anderzijds moeten we zorgen dat er bereidheid blijft om te
investeren in nieuwe middenhuurwoningen. Door de grens neer te leggen op
1000 euro blijft het voor institutionele beleggers, zoals pensionfondsen, rendabel
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om nieuwe woningen te bouwen. Dit is belangrijk omdat woningcorporaties niet
de gehele woningbouwopgave voor hun rekening kunnen nemen.
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14. Handhaven salderingsregeling kleinverbruikers

Resolutie ingediend door: CDA Hattem, CDA Elburg, CDA Epe, CDA Heerde, CDA
Oldebroek

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Groen en duurzaam een belangrijk thema is voor het CDA;
● De energiecrisis diep ingrijpt in de Nederlandse samenleving;
● Het noodzakelijk is de transitie van fossiele energiebronnen naar duurzame

energiebronnen met kracht voort te zetten;
● Zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven een

belangrijke bijdrage leveren aan duurzame energie; 
● De levering van overtollige energie aan energieleveranciers deze

leveranciers helpt om aan leveringsplichten te voldoen;

B. Overweegt dat:
● De salderingsregeling burgers helpt om de energielasten laag te houden;
● De salderingsregeling door burgers wordt ervaren als een goed en eerlijk

instrument om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke
energietransitie;

● Energieleveranciers een eerlijke prijs moeten betalen bij terug levering van
zonnestroom;

● Het ongewenst is om de salderingsregeling na 2024 af te bouwen;

C. Spreekt uit dat:
● Een hoge prioriteit te geven aan zon op het dak en de salderingsregeling

voor kleingebruikers na 2024 niet af te bouwen maar te handhaven;  

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: niet overnemen

Toelichting: Wij vinden het gerechtvaardigd om de salderingsregeling af te
bouwen, omdat de terugverdientijd voor zonnepanelen steeds lager wordt en er
door de salderingsregeling een steeds groter wordende welvaartsoverdracht
plaatsvindt tussen mensen die daar wel in kunnen investeren en mensen die dat
niet kunnen. Uiteindelijk betalen we namelijk allemaal voor de
salderingsregeling. We vinden het wel belangrijk dat er goed op wordt gelet dat
zon op dak voldoende wordt gestimuleerd, maar dat kan ook met andere
instrumenten.
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15. Bouwen aan gemeenschappen 
Indiener: CDA Zuid-Holland, Jan-Willem van den Beukel en Moniek van Sandick

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november te Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Bestuurders aan de vooravond staan van ingrijpende besluiten voor de

nieuwbouw van wijken. 
● Een eenzijdige focus op bouwen-bouwen-bouwen het risico oplevert dat zij

hierbij:
o te weinig ruimte reserveren voor maatschappelijke voorzieningen,

omdat die lagere grondopbrengsten genereren;
o nabij snelwegen locaties ontwikkelen tegen het gezondheidsadvies

van de GGD in, omdat ontsluiting hier goedkoop en eenvoudig is;
o eenvormigheid en grootschaligheid bevoordelen boven de

menselijke maat.

B. Overweegt dat:
● Maatschappelijke voorzieningen zoals een plein, huisartsenpost,

sportvelden, onderwijs, kerk of bedehuis en kinderopvang essentieel zijn
om wijken als gemeenschappen te laten functioneren.

● Maatschappelijke voorzieningen dichter bij mensen moeten worden
gebracht in plaats van verder weg zodat ze elkaar kunnen versterken en
bereikbaar zijn

● Organische groei de menselijke maat en leefkwaliteit vooropstelt en dat
ook kleinere kernen moeten kunnen bouwen voor hun inwoners.

C. Spreekt uit dat:
● CDA-bestuurders vanuit ons relationele mensbeeld bij uitstek moeten

bouwen aan wijken die zich ontwikkelen tot sterke gemeenschappen
● CDA-bestuurders daarom vooropgaan in het bouwen van wijken met een

identiteit, waar ontmoeting en sociale samenhang centraal staan, dankzij
een diversiteit aan maatschappelijke voorzieningen en een gezonde
omgeving.

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen
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16. Ruimte is schaars en ongelijk verdeeld

Indieners: CDA Zuid-Holland, Jan-Willem van den Beukel en Moniek van Sandick 

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november te Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Het nationale debat over wonen en ruimtelijke ordening heen en weer

beweegt tussen ‘ondoordacht bouwen in het groen en ‘verdichten ten
koste van leefkwaliteit’, terwijl de waarheid in het midden ligt;

● De laatste decennia snelle bevolkingsgroei afhankelijk van de politieke
wind daarom dan weer eens werd opgevangen door groeikernen en
VINEX-wijken, dan weer eens door verdichting die sportvelden en groen uit
de gemeenschap verjoeg;

● Er inmiddels veel matig ontsloten regio’s zijn waar nauwelijks gebouwd is
(met vergrijzing tot gevolg), tegenover razendsnel verstedelijkte gebieden
(waar de ruimtedruk torenhoog is).

B. Overweegt dat:
● Het CDA heel Nederland - alle regio’s - wil opstoten in de vaart der volkeren

en daarom pleit voor betere verbindingen (zoals de Lelylijn, maar ook van
het Oosten naar het Westen en van het Noorden naar het Zuiden), ook
internationaal, omdat de ruimte ongelijk verdeeld is;

● Verdichting kwaliteit kan toevoegen, want aantrekkelijke steden en dorpen
zijn vaak dichter bebouwd dan nieuwbouwwijken;

● Organische groei kwaliteit kan toevoegen, want aantrekkelijke steden en
dorpen groeiden historisch ook altijd stapsgewijs naar buiten;

● We zo over hele linie bestaande steden en dorpen versterken via goede
(OV-)verbindingen, waarmee de trek naar de grote steden afneemt en
vitale functies zoals de zorg, onderwijs en verenigingen in dorpen en regio's
behouden blijven.

C. Spreekt uit dat:
● CDA-bestuurders evenwichtige verdeling van de ruimtedruk over

Nederland nastreven, zodat elke regio zijn potentie kan waarmaken en de
leefkwaliteit lokaal niet lijdt onder over- of onderdruk;

● Rijk en provincies met een blik op de verre toekomst regio’s ontsluiten via
visionaire investeringen in hoogwaardige
(openbaarvervoers-)verbindingen, zodat deze evenwichtige verdeling ook
daadwerkelijk tot stand komt en niet sneuvelt onder een beperkte blik op
actuele bereikbaarheid.

En gaat over tot de orde van de dag.
Advies: overnemen 
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17. Resolutie Wolf 

Resolutie ingediend door: Peter Koekoek, Femke Koekoek, Bert Otten, Arnold de
Weerd,  Bert Peters, Gerard Weitkamp, Hennita Schoonheim-Lunenborg, Siemen
Vegter, Hetty Bouius, Rob  van der Kwast, Hanneke Wiersema, Bart van Dekken,
Haaije Feenstra, Dick Jager, Peter Krans, Lucas  Hummel, Lammie Otten, Arend
Otten, Leen Roseboom, Laurens van Mulligen, Klaas-Jan Dunnink,  Kevin
Robbemont, Ifonna-van Maanen-Slot, Albert van Maanen, Friso Douwstra, Henk
Lammers,  Henk Jumelet, Marinus Louissen, Janny Louissen, Maaike Prins,
Annette Jansen-Brandsema, Bouke  Meijer, Wilma Noorda, Jeanet van den Pol,
Attje Meekma, Rendert Algra, Bertus Dekker, Tjalling de  Wit, Margreet Wegman,
Dirk Jan Wegman, Arjen Schep, Sjoukje De Haan-Brouwer, Jan Brinke,  Albert
Weishaupt, Marian Weishaupt, Jan Schipper, Zach Jansen, Hermien
Plas-Kerperien, Jan Plas,  Casper Mentink, Dirk Bruins, Lennaert Rolloos, Fije
Visscher, Annie Hummel, Jan Ketelaar, Art  Wolleswinkel, Frits Brink, Luit Spijk,
Alie Spijk, Pauline Maat, Gerjo Ballast, Egbert Scholtens,  Hilbrand Sinnema, Jan
van der Meijden, Harmen Gerbrandy, Wilco Hilhorst, Robert Brouwer, Jaap  Dost
en Henk Middendorp 

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk, 

A. Constateert dat: 
● Steeds meer inwoners van Nederland zich in hun bestaanszekerheid

aangetast voelen door wet- en regelgeving van de overheid en de minister
van BZK onlangs in een interview aangaf dat het verleden heeft laten zien
dat beleid soms rechtmatig kan lijken maar heel onrechtvaardig kan
uitpakken;  

● Een parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
concludeerde dat de overheid ouders onvoldoende had beschermd tegen
de gevolgen van de rigide uitvoering van belastingregels; 

● Boeren de afgelopen jaren duidelijk hebben gemaakt dat zij zich niet
langer door de overheid beschermd voelen tegen de gevolgen van de
uitvoering van internationale verdragen en de veranderlijkheid van beleid
en dat Johan Remkes daarover onlangs concludeerde dat er in het land
een grote kloof wordt ervaren tussen stad en platteland; 

● Het afgelopen decennium de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe
zich niet door de overheid beschermd voelden toen zij te kampen kregen
met aardbevingen ten gevolge van gaswinning en daarbij dezelfde kloof
tussen stad en platteland hebben ervaren; 

● Sinds 2015 inwoners van een steeds groter deel van Nederland zich niet
meer door de overheid beschermd voelen terwijl hun dieren worden
aangevallen, verwond en gedood door wolven, zij zichzelf onveilig voelen
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en ook zij daarbij het gevoel hebben dat er een kloof bestaat tussen stad
en platteland. 

B. Overweegt dat: 
● Het een grondwettelijke kerntaak en dure plicht van de overheid is om

haar burgers te beschermen; 
● Deze verantwoordelijkheid van de overheid extra zwaar weegt in situaties

waarin bedreiging zo groot is dat het voor burgers onmogelijk is om
zichzelf te beschermen; 

● Van de overheid verwacht mag worden dat zij deze verantwoordelijkheid
nog serieuzer neemt in situaties waarin zij haar burgers niet toe staat
zichzelf te beschermen;

● Gezien bovenstaande voorbeelden, de overheid herhaaldelijk tekortschiet
in haar verantwoordelijkheid haar burgers te beschermen en ook met de
komst van de wolf deze verantwoordelijkheid niet lijkt te pakken; 

● De overheid volgens de kernwaarden van het CDA bovendien een
belangrijke opgave heeft in het  bevorderen van solidariteit, zowel tussen
inwoners onderling als tussen overheid en inwoners; - Het geen
verantwoordelijkheid van individuele inwoners zou moetend zijn om zich
te  beschermen tegen gevaarlijke roofdieren, maar dat het een
verantwoordelijkheid van overheden  en terreinbeherende organisaties
(TBO’s) zou moeten zijn om ervoor te zorgen dat de wolf geen  schade toe
kan brengen aan onze inwoners; 

C. Spreekt uit dat: 
● De Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van de

inwoners van Nederland dient op te pakken; 
● De wolf een bedreiging vormt voor inwoners en hun boerderij- en

hobbydieren van een steeds groter deel van Nederland; 
● De Rijksoverheid dus verplicht is om, ter bescherming van de inwoners van

grote delen van Nederland, de wolf uit Nederland te verwijderen met
uitzondering van die gebieden waar de betreffende overheden en TBO’s de
verantwoordelijkheid en benodigde maatregelen nemen om de wolf
binnen die gebieden te houden zodat de wolf geen bedreiging meer vormt
voor omwonenden; 

● Hiervoor bestaande internationale verdragen en andere wet- en
regelgeving, waaronder artikel 16 van de EU-Habitatrichtlijn (EU-Richtlijn
92/43/EEG), zo ruim mogelijk toe te passen en uit te voeren en zo nodig te
wijzigen. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen
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18.  Tata Steel 

Indiener: Theo Schmitz c.s. 

Het CDA partijcongres op 5 november 2022 bijeen te Nijkerk,

A. Constateert dat

B. Overweegt dat
● Overwegende het belang van NL (Holland) schoon water / lucht;

C. Spreekt uit dat:
● Spreekt de noodzaak uit TATA met (duurzame

energie/elektrolyse/waterstof op volle kracht te vergroenen;

en gaat over tot de orde van de dag,

Advies: Overnemen
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19. Persvrijheid onder druk

Indiener: CDJA

Het CDA partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Uit onderzoek is gebleken dat er toenemende veiligheidsrisico’s zijn voor

journalisten;
● Nederland is gedaald van de 6e naar de 28e plek op de Persvrijheidindex;
● Journalisten twijfelen of ze verslagen willen en kunnen doen van bepaalde

onderwerpen als gevolg van toenemende intimidatie en agressie;

B. Overweegt dat:
● Nederland in de afgelopen jaren nog nooit buiten de top tien van de

Persvrijheid Index heeft gestaan;
● Luizen in de pels soms lastig, maar wel bruikbaar en noodzakelijk zijn;
● Intimidatie niet alleen toeneemt in de journalistiek, maar ook breder

binnen onze democratie en samenleving;
● Persvrijheid een groot goed in Nederland en is vastgelegd in de Grondwet

en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

C. Spreekt uit dat:
● Er een actieplan moet komen voor het versterken van de persvrijheid;
● Het CDA zich actief in gaat zetten om Nederland weer terug te krijgen in

de top 10 van de Persvrijheid Index. Dit is geen doel op zich, maar een
signaal dat de persvrijheid in betere staat verkeert.

● CDA’ers een voorbeeldfunctie hebben, net als andere politici, in de omgang
met journalisten en media

en gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen

44



20.  Boter bij de vis: een eerlijke prijs voor de energietransitie

Resolutie ingediend door: CDJA

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 in Nijkerk,

A. Constateert dat:
● De concentraties van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan

(CH4) en distikstofoxide (N2O) in de atmosfeer sinds 1750 door menselijk
toedoen exponentieel zijn toegenomen met klimaatverandering tot
gevolg. 

● Slecht 23,11% van de mondiale broeikasgasemissie beprijsd wordt door
verschillende emissiehandelssystemen (zoals het ETS) en directe heffingen
(zoals CEBAM).

● Uitstoot van kleine verbruikers, zoals huishoudens en MKB, in Nederland
relatief hoog beprijsd zijn, terwijl de prijs die grootverbruikers betalen te
laag is om de kosten van klimaatverandering te dekken;

B. Overweegt dat:
● Het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor 2030 voor het CDA een

topprioriteit is.
● “De vervuiler betaalt” een van de voorwaarden is voor klimaatbeleid met

draagvlak.
● De rijkste 1 procent van de wereldbevolking twee keer zoveel CO2  uitstoten

als de armste helft. Dat betekent dat zo'n 70 miljoen mensen dus twee keer
zoveel uitstoot veroorzaken als de armste 3,5 miljard.

● Het creëren van een financiële prikkel marktpartijen zal stimuleren om te
verkennen hoe ze hun emissies het meest efficiënt kunnen verlagen.

● Huishoudens met een relatief laag besteedbaar inkomen een onevenredig
grote kostenstijging zullen ondervinden door klimaatbeleid;

Spreekt uit dat:
● Het CDA zich verder en uitgesprokener moet inzetten om nationaal en

internationaal (bijv. in OESO-verband) de maatschappelijke kosten van de
uitstoot van broeikasgassen op de vervuiler te verhalen door middel van
beprijzing.

● De opbrengsten hiervan moeten worden ingezet voor de bouw van
emissievrije infrastructuur en het ondersteunen van groepen voor wie de
energietransitie niet betaalbaar is, maar wel mee moeten kunnen doen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen
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21. Resolutie: ‘Geef de consument betrouwbare duurzaamheidsclaims’

Resolutie ingediend door: CDJA

Het CDA Partijcongres, bijeen op 5 november 2022 te Nijkerk.

A. Constateert dat:
● Er stevige verduurzamingsdoelstellingen liggen voor 2030 en 2050;
● Uit Europees onderzoek blijkt dat 42% procent van de

duurzaamheidsclaims onterecht of vals zijn; 
● De Europese Commissie op dit jaar een initiatiefvoorstel heeft voorgesteld

waarin consumenten meer bescherming te geven tegen Green Washing
door de Unfair Commercial Practices Directive aan te passen.

B. Overweegt dat:
● Bovenstaand voorstel waarschijnlijk in 2022 aangenomen gaat worden;
● Het aan Nederland is om aan deze Europese richtlijn invulling moet gaan

geven;
● Het belangrijk is om consumenten te beschermen tegen misleidende

claims en dat terechte claims consumenten en bedrijven ondersteunen bij
het maken van duurzame keuzes.

● Het vanuit gespreide verantwoordelijkheid belangrijk is dat consumenten
en bedrijven bij de verduurzaming ook hun steentje bijdragen;

C. Spreekt uit dat: 
● Het CDA tegen ‘greenwashing’ is en zorgt dat dit een plek krijgt in

wetgeving of bij de implementatie van bovenstaande richtlijn.
● Duurzaamheidsclaims veel strikter gehandhaafd moeten worden en zo

nodig extra capaciteit beschikbaar moet worden gemaakt bij de ACM of
een andere relevante toezichthouder. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Advies: overnemen

46



22. Resolutie: ‘eerlijke kansen voor studenten en starters.’

Resolutie ingediend door: CDJA

Het CDA Partijcongres bijeen op 5 november 2022 te Nijkerk,

A. Constateert dat:
● Boodschappen in de supermarkt gemiddeld 18.5% duurder zijn geworden

en studenten vanwege een Kabinetsrichtlijn van het kabinet €1300,-
energietoeslag mislopen;

● Ongeveer 140.000 HBO en WO-studenten moeten gaan aflossen met een
nieuw rentepercentage van 0,46% en Mbo-studenten moeten gaan
aflossen met 1,78% rente op hun studieschuld; 

B. Overweegt dat:
● Het rentepercentage op een studieschuld de volgende tegenvaller is voor

studenten en starters bovenop de krapte op de woningmarkt, de slecht
geïsoleerde woningen en de hoge energierekening;

● Het CDA altijd tegen het leenstelsel is geweest vanwege achterstand op
arbeidsmarkt en een valse start aan het begin van de carrière van
studenten; 

● De rente die studenten gaan betalen over hun studieschuld in veel
gevallen hoger is dan de compensatie die zij gaan krijgen, de Rente voor
MBO-studenten hoger is dan die van HBO/WO-studenten in het nieuwe
stelsel en de rente voor 5 jaar wordt vastgesteld;

● Studenten vaak niet in staat zijn hun eigen Kamer of woning te
verduurzamen;

C. Spreekt uit dat:
● Het CDA erop moet toezien dat er een fatsoenlijke compensatie voor de

leenstelselgeneratie wordt geregeld om hen een eerlijke kans te geven aan
het begin van hun carrière;

● Het CDA erop moet toezien dat de rente op de studieschuld niet
onevenredig gaat stijgen. Ook omdat de rente weer kan zakken binnen die
5 jaar en studenten niet onevenredig veel moeten betalen. 

● MBO-, HBO- en WO-studenten dezelfde leenvoorwaarden hebben;
● Dekking van (eventuele) bovenstaande maatregelen niet mag worden

gezocht uit het budget voor studiebeurzen en posten die ten koste kunnen
gaan van de kwaliteit van het onderwijs;

En gaat over tot de orde van de dag

Advies: overnemen
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