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Waarom BENG!?

Waarom? 

• Omdat de wereld behoefte heeft aan energie zonder dat daardoor ons klimaat 
verandert. 

• Omdat we daar afspraken over hebben gemaakt in Parijs en in het Klimaatakkoord.
• Omdat De Bilt aan de lat staat en wil staan om daar uitvoering aan te geven.
• Omdat inwoners en ondernemers in De Bilt daar zelf een rol van betekenis in 

kunnen spelen.
• Omdat we dat kunnen, door samen te werken in een coöperatie, waarin we ambitie, 

kennis, kunde en kapitaal bundelen en gericht inzetten.
• Omdat we daarmee zeggenschap houden en ervoor zorgen dat het eigene van de 

kernen en het landschap zoveel mogelijk behouden blijven.

Daarom is in 2013 BENG! opgericht en daarom herijkten we in 2020 ons doel en 
werkwijze voor de periode 2021-2023.



Missie
BENG! is aanjager van een energieneutrale gemeente De Bilt waarin we met alle 

inwoners, bedrijven en instellingen samen net zoveel energie opwekken als we gebruiken.

Visie
We informeren, adviseren en ontzorgen bij energiebesparing van woningen en bedrijven 
en opwekking van lokale duurzame energie. In onze visie wordt de lokale omgeving voor 
minimaal 50% eigenaar van duurzame opgewekte energie en warmte. Met bijbehorende 
zeggenschap in projecten en geldstromen. We verkopen de lokaal opgewekte energie via 
onze coöperatieve leverancier.

BENG! brengt positieve energie. Van, door en voor bewoners en ondernemers.



BENG!: Het verhaal
Wij zijn BENG! Wij gaan voor een energieneutraal De Bilt.

Om dat te bereiken brengen we bewoners in beweging om huizen en gebouwen optimaal te 
isoleren. Want dan hebben we minder energie nodig. 

We laten zon, wind, water, lucht en aarde voor ons werken. Met bewoners, ondernemers en 
instellingen gaan we op zoek naar locaties voor het opwekken van groene stroom en warmte: op 
daken, op land. Warmte halen we uit de lucht, het water en de bodem. Bewoners en bedrijven 
worden voor minimaal 50% eigenaar van een windpark, zonneveld of zonnedakproject. En met de 
winst verbeteren we samen onze wijken en kernen. 

Bij BENG! stimuleren we bewoners het heft in eigen handen te nemen om alle zes kernen in de 
gemeente De Bilt te verduurzamen. Met behoud en ontwikkeling van het landschap en het karakter 
van de dorpen. Zodat onze kinderen en kleinkinderen hier net zo comfortabel kunnen wonen als wij. 
Ook mensen met een smalle beurs moeten mee kunnen doen.  

BENG! brengt positieve energie. Van, door en voor bewoners en ondernemers.



Onze focus voor 2021-2023
Het verhaal voor de jaren 2021-2023 omvat drie prioriteiten:

1. WE GAAN VAN SCHATTIG NAAR SCHAAL

BENG! gaat opschalen: naast kleinschalig advies voor burgers en bedrijven gaan we professionaliseren, 

meer inwoners bereiken, de leden mobiliseren, projecten ontwikkelen.

2.  WE KOMEN SAMEN VERDER

We ontwikkelen samen grotere stroom- en warmteprojecten en verkopen de opgewekte energie zelf, bij 

voorkeur via onze eigen coöperatieve energieleverancier. De lokale gemeenschap plukt er de vruchten van.

3.  WE ZIJN ZELFSTANDIG

Als lokale coöperatie zijn we een maatschappelijke onderneming, ook financieel, waar de leden de eigenaar 

van zijn.

BENG! brengt positieve energie. Van, door en voor bewoners en ondernemers.



Doelstellingen 2021-2023
1. WE GAAN VAN SCHATTIG NAAR SCHAAL
• Grotere projecten rond besparing, energieopslag en deelmobiliteit

• Grotere projecten rond opwek van stroom (wind, zon) en warmte

• Minimaal 50% lokale eigendom en zeggenschap, ook voor mensen met een smalle beurs

2.    WE KOMEN SAMEN VERDER
• Mobilisering van onze leden en groei van het ledental en vrijwilligers: inzet van hun ambities, kennis, kunde, 

netwerken

• Opbouw en onderhoud van een Bilts netwerk, met onze leden, met bestaande instellingen in wijken en kernen 

en de gemeente

3.    WE ZIJN ZELFSTANDIG
• Creëren van financiële inkomsten en leningen uit leden, opwekprojecten, opdrachten en verkoop van energie

• Borgen van continuïteit van de coöperatie; voldoen van aangegane verplichtingen

• Professionele uitvoering van communicatie, participatie en interne organisatie zoals IT



Uitvoering
De uitvoering zien we zo:

1. BENG! vormt de verbinding met lokale groepen die aan de energietransitie werken, zoals wijk- en 

dorpsraden en particuliere initiatieven die dit thema mee aanjagen en praktisch realiseren. De (eind 2020) 

ruim 400 leden hebben de zeggenschap binnen BENG!.

2. BENG! faciliteert aldus initiatieven in wijken en kernen. Ze heeft entree tot kennis, kunde en kapitaal binnen 

de provincie, met andere coöperaties (via koepelcoöperatie Energie van Utrecht) en in het land (Energie 

Samen, HIER).

3. Projectontwikkeling gaat gepaard met risico’s en met inzet van risicodragend vermogen. Die taak is vooral 

belegd binnen BENG! Bedrijven BV, in eigendom van de coöperatie BENG!.

4. Collectief gefinancierde projecten op daken worden beheerd door Biltstroom dat een eigen bestuur heeft 

en in eigendom is van haar leden.

5. De financiering van BENG! vindt plaats door middel van inkomsten van lidmaatschappen, vergoeding door 

energieleverancier |om, advies- en onderzoeksopdrachten, subsidies en verwerving van leningen tbv eigen 

vermogen (uitgifte van participaties e.d.).



Doelstellingen ‘stookseizoen’ 2021-22
BENG! brengt positieve energie. Van, door en voor 

bewoners en ondernemers.

DOELSTELLINGEN STOOKSEIZOEN 2021-22

1.    WE GAAN VAN SCHATTIG NAAR SCHAAL

• Grotere projecten rond besparing, energieopslag en 

deelmobiliteit

• Grotere projecten rond opwek van stroom (wind, zon) en 

warmte; minimaal 50% lokale eigendom

2.    WE KOMEN SAMEN VERDER

• Mobilisering van onze leden, groei van het ledental en 

vrijwilligers: inzet van hun ambities, kennis, kunde, 

netwerken

• Opbouw en onderhoud van lokaal netwerk, met onze leden, 

met bestaande instellingen in wijk en kern en de gemeente

3.    WE ZIJN ZELFSTANDIG

• Creëren van financiële inkomsten en leningen uit leden, 

opwekprojecten, opdrachten en verkoop van energie

• Borgen van continuïteit van de coöperatie en voldoen van 

aangegane verplichtingen

TE BEHALEN RESULTATEN

1. In twee wijken lopen besparingsprogramma’s voor min. 500 woningen, uitgevoerd door externe partners

2. Procedures zijn in gang gezet, met expliciete rol voor BENG! en ambitie 50% lokale eigendom voor:  

windturbines, drie zonneparken en een warmteproject, met behoud en wellicht versterking van ecologische 

en cultuurhistorische waarden

3. We hebben professionele communicatie, gericht op mobilisering, met de Inner Circle, onze leden (ledental 

naar 600), lokale partners; we  zijn op de hoogte van kennis en kunde van onze achterban en kunnen leden 

gericht benaderen en mobiliseren

4. In alle kernen hebben we samenwerking met relevante groeperingen, met wie we een dialoog voeren over 

dilemma’s en kansen op het gebied van opwek van energie en over hun rol op dit gebied

5. We verwerven separate inkomsten voor alle genoemde projecten, naast gerichte en beperkte  

investeringen uit het eigen vermogen van de BV. Het aantal klanten van |om loopt op naar 200

6. We investeren in een op de toekomst gerichte organisatie waarin alle aangegane verplichtingen en risico’s 

opgenomen kunnen worden; waar nodig groeit het aantal vrijwilligers en betaalde medewerkers

7. We hebben professionele IT met optimale mogelijkheden voor CRM en zakelijk beheer


