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Belangrijkste bevindingen Duurzame energieopwekking

•
•
•

Twintig procent van de inwoners vindt dat
zonnevelden in het aangewezen gebied mogelijk zijn,
een kwart is het hier niet mee eens.
De belangrijkste voorwaarden voor het plaatsen van
zonnevelden zijn het voorkomen van overlast en
schade in de natuur, bij agrariërs en omwonenden.
Het plaatsen van windmolens stuit op meer
weerstand dan het plaatsen van zonnevelden.

Zonnevelden

Zijn in het gele agrarische gebied zonnevelden mogelijk volgens
u? (n=634)

Mogelijkheden voor zonnevelden (gele gebied)

9%

20%
Ja
Alleen onder bepaalde
voorwaarden

26%

Nee
In welke mate bent u het eens met deze stellingen? ( n=634)

Weet niet
45%

Het is belangrijk om meer
duurzame energie op te wekken.
Er is voldoende ruimte voor
zonnevelden, het is nuttig
gebruik van de grond en zorgt
niet voor overlast.

Alleen zonnevelden plaatsen
als de natuur en de agrariërs
er niet onder lijden, er geen
overlast door ontstaat (niet te
dicht bij woningen, niet teveel
in het zicht) en het aantal
velden wordt beperkt.
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De grond moet beschikbaar
blijven voor agrariërs,
zonnevelden in het
buitengebied tasten de
natuur aan en het ziet er niet
mooi uit. Het is beter om
zonnepanelen te plaatsen op
daken van gebouwen.
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(on)geschikte plekken voor zonnevelden

Goede plekken voor zonnevelden

Geen goede plekken voor zonnevelden
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Windmolens

In welke gebieden zouden windmolens mogelijk moeten zijn volgens u? (n=634)

Gebied U

41%

20%

Gebied V

22%

Gebied W

21%

21%

Gebied X

20%

22%

24%

27%

39%

12%

15%

42%

16%

44%

Nee
Weet niet

26%

22%

37%

15%

Gebied Z

26%

22%

37%

15%

20%

40%

Langs de snelweg en ver van
bebouwing leveren windmolens
weinig of geen overlast op.

60%

80%

Alleen onder bepaalde voorwaarden

13%

Gebied Y

0%

Ja

100%

Als er windmolens worden
geplaatst moet hinder voor
omwonenden en de natuur
worden voorkomen, er mogen
niet teveel windmolens komen
en deze moeten op voldoende
afstand van woningen worden
geplaatst.
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Windmolens verstoren de
natuur en vervuilen de
horizon. In de genoemde
gebieden zouden de
windmolens te dicht bij de
natuur, woningen of de
snelweg komen te staan.
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Inwonerspanel Best
Aanleiding onderzoek
In januari 2022 gaat in Nederland de
Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle weten regelgeving voor wonen, ruimte,
infrastructuur, natuur, milieu en water. Een
verplicht onderdeel van de Omgevingswet is dat
iedere gemeente een Omgevingsvisie vaststelt.
De gemeente Best vindt het belangrijk om haar
inwoners bij het opstellen van deze
Omgevingsvisie te betrekken.

Respondentkenmerken
Geslacht

61%

De gemeente Best wil elke mogelijkheid
benutten om met haar inwoners in contact
te komen en vaker samen te werken.
Daarom heeft de gemeente het digitale
inwonerspanel opgezet. Via dit panel
kunnen inwoners hun mening geven over
onderwerpen die gaan spelen in hun
omgeving, en op deze manier meedenken
met de gemeente. Het inwonerspanel is een
actie uit het programma Samen op ons Best,
dat staat voor een andere manier van
samenwerken tussen inwoners,
ondernemers, organisaties en ambtenaren
van de gemeente Best. Alle inwoners van 18
jaar en ouder kunnen lid worden van het
inwonerspanel.
De gemeente verwelkomt
graag nog meer panelleden.
U kunt zich voor het panel
aanmelden op
www.startvragenlijst.nl/panelbest.

39%

Leeftijd

Aanpak van het onderzoek

5%
19%

jonger dan 35 jaar

37%

35-49 jaar
50-64 jaar
65 jaar en ouder
40%
Wijk

Heivelden
Salderes
Heuveleind
Naastenbest
Wilhelminadorp
Speelheide
Kantonnier
De Leeuwerik
Centrum
Hoge Akker
Buitengebied
Batadorp
Dijkstraten
Villawijk
Steegsche Velden

15%
14%
13%
11%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
1%
1%
1%

0%

5%

Inwonerspanel
Alle leden van het Inwonerspanel Best zijn
uitgenodigd om aan de peiling deel te
nemen. De panelleden kregen hiervoor
persoonlijk een e-mail, met daarin een
unieke link naar de online vragenlijst. De
vragenlijst kon worden ingevuld van 4 t/m
14 juni 2020.
Respons
634 inwoners hebben deelgenomen aan dit
onderzoek. Dit is een respons van 55%: ruim
voldoende om betrouwbare uitspraken te
doen op gemeenteniveau. De resultaten zijn
hiermee representatief voor de gehele
gemeente Best.
Analyse
Op de data is een weging toegepast naar
leeftijd en geslacht. Dit betekent dat de
verhoudingen naar leeftijd en geslacht zijn
teruggebracht naar de werkelijk bestaande
verhoudingen in de bevolking van Best. Op
deze manier zijn de resultaten representatief
voor de gehele gemeente Best, wat betreft
deze achtergrondkenmerken.
Indien de percentages niet optellen tot 100
procent, is dit het gevolg van
afrondingsverschillen.

10%
15%
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