
Aan: B&W en raadsleden Gemeente Best, 
Ref.: Advies LIR, zonnepanelenvelden en VAB-regeling. 

Best 24-11- 2019 

  

Beste raadsleden, 

Zoals jullie ondertussen wel weten gaat de natuur en het buitengebied ons (Jose en Jan) en de 
BOBAH aan ons hart. Maar ook heel veel inwoners van Best willen van het buitengebied blijven 
genieten! Na vele jaren geprobeerd te hebben om het kleine buitengebied van Best te beschermen 
tegen aantasting geven we bijna de moed op. Gezien de bereikte resultaten (ongeveer nihil) 
concluderen we dat de gemeente jammer genoeg weinig oog heeft voor het mooie buitengebied. 
 
Toch proberen we de Raad nog kritisch te laten nadenken (en te reageren) op het ambtelijk voorstel 
van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB-beleid) en de actualisering van de 
Landschapsinvesteringsregeling (LIR). En dit dan vooral gericht op de zonnepaneelvelden. De 
landelijke trend is om de landschap aantasting door zonnepaneelvelden te minimaliseren. We hebben 
daarvoor al een keer de 1:2 regel gestuurd: 1 zonnepaneel op de grond dan 2 op het dak. Het is 
daarom onbegrijpelijk dat aan de ingang van de groene poort een zonnepaneelveld komt te liggen. Bij 
dit geplande zonnepaneel veld "De Koppelen" bij de groene poort van Best staan immers grote 
varkenstallen zonder panelen op het dak terwijl de gemeente toestaat om 5 Ha te ontgroenen met 
zonnepanelen!! 
 
Ons voorstel is om de Landschapsinvesteringsregeling (LIR, pagina 9, hoofdstuk 4, laatste punt) 
zodanig aan te passen dat bij het realiseren van zonnepaneelvelden er subsidiegeld beschikbaar komt 
voor panelen op het dak. Momenteel betaalt de eigenaar/ontwikkelaar van zo'n zonnepaneelveld 1 
euro per m2 aan het LIR. 

1. Daarom is ons voorstel om het voorgestelde bedrag ((LIR, pagina 9, hoofdstuk 4, 
zonnepaneelvelden)  te verhogen naar 5 euro per m2 en dit dan als volgt te gebruiken: 

a. 1 euro voor de natuurcompensatie (ongewijzigd, zoals nu beschreven) 
b. 4 euro in een subsidiepot om panelen op de daken te subsidiëren in Best (à 4 

euro/m2 zonnepaneel dat geïnstalleerd wordt). 
2. Dit voorstel helpt de gemeente om de energietransitie doelstellingen beter en sneller te 

behalen. 
3. Dit voorstel helpt mee het buitengebied te vitaliseren door het plaatsen van zonnepanelen op 

de daken i.p.v. op de grond te bevorderen en de aanleg van zonnepaneelvelden in de 
gemeente Best te temperen). Lees daarom ook nog ons voorstel van 1 op 2 regeling. (deze is 
als bijlage meegestuurd). 

4. Verder adviseren we om in de regeling op te nemen dat de natuurcompensatie blijft bestaan 
als na 25 jaar de zonnepanelen moeten worden verwijderd. 

5. Tenslotte adviseren we om ook binnen de raad af te spreken waar in Best zonnepanelen 
velden mogen komen en waar niet. Het moet geen wildgroei worden en daar lijkt het nu op als 
men de voorstellen leest in de LIR en VAB regeling. Cultuurhistorische gebieden, bolle akkers, 
zichtgebieden en natuurgebieden moeten worden beschermd tegen de zonnepaneel cowboys 
die vooral op geldelijk gewin uit zijn. 

Daarom leg het hogere tarief van  5 euro vast in de LIR voor de realisatie van zonnepaneelvelden! 

Dank u voor uw aandacht. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de BOBAH 
José de Bresser 
Jan Teunissen 


