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Verslag extra Ledenvergadering BENG! over Zonneweide Voordaan 

14 oktober 2021 
 
Locatie:      H.F. Witte Centrum De Bilt 
Aanwezig: 15 leden uit Bilthoven, De Bilt, Groenekan en Maartensdijk 

Bestuursleden BENG!: Nicole van Overbeek (voorzitter), Bouwe Taverne (opwek), Cor van 
den Berg (secretaris), Rob Stevers (penningmeester)   

 
 
Nicole opent de vergadering en heet hartelijk welkom. Vanavond is bedoeld om het initiatief toe te 
lichten voor een zonneveld in Groenekan: Zonneweide Voordaan. En om reacties te horen en vragen 
te beantwoorden. De eerste vraag komt meteen: waar ligt het beoogde gebied?   
 
Bouwe neemt het woord over het initiatief en beantwoordt de vragen. Het gaat om een langgerekt 
terrein direct langs de snelweg, tot aan de Nieuwe Weteringseweg. Vanaf de weg is het terrein nog 
niet toegankelijk, alleen via het erf van boer en boerin Gert Jan en Irene Westeneng aan de 
Groenekanseweg. Familie Westeneng wil stoppen met het agrarische bedrijf en er is geen opvolging. 
Voor een nieuwe boer is overname niet interessant vanwege zeer beperkende regels. De huidige 
eigenaars zien een zonneveld als een goede nieuwe bestemming waar Groenekan meer aan heeft 
dan het huidige grasland. Diverse bewoners van de Lindenlaan hebben zicht op het perceel, bij de 
meesten al wel gescheiden door een bomenrij. Die zou verlengd kunnen worden, dat past ook bij de 
historie van het gebied. Ook enkele woningen aan de Kastanjelaan en Groenekanseweg liggen 
dichtbij.  
 
Contact met bewoners 
Voor die direct omwonenden zijn in september twee overlegavonden geweest. Daar waren in totaal 
ongeveer 30 bewoners aanwezig. BENG! vond de teneur positief, aanwezigen stelden zelf voor om 
een volgende bijeenkomst te plannen voor ontwerp-ideeën. Die derde avond was op 11 oktober. Dar 
waren helaas maar acht bewoners aanwezig, waarvan vijf nieuw. Een aantal uit deze groep uitte zich 
negatief kritisch. Nu staat op 25 oktober een informatieavond gepland voor heel Groenekan. Ook 
bilateraal is met een aantal bewoners gesproken die meer dan gemiddeld belang hebben, zoals een 
huishouden met direct zicht op de grond en een eigenaar van drie huizen aan de Groenekanseweg 
plus plannen om nog acht te bouwen. Naast met bewoners is gesproken met Vereniging Groenekan, 
Groenekans Landschap en Sportvereniging Voordaan en staat een gesprek met Stichting Brigida op 
de rol.   
 
Inwonersparticipatie  
Elke projectontwikkelaar zoekt contact met BENG! als bewonersvertegenwoordiger. Dat deed ook 
het bedrijf IX-Zon, over een andere locatie bij Achterwetering. Die gesprekken zijn op niets 
uitgelopen, er groeide geen onderling vertrouwen. BENG! had niet het gevoel dat 
bewonersparticipatie serieus genomen werd.  Terwijl dat ook een voorwaarde is voor de 
gemeenteraad voor een ‘verklaring van geen bezwaar’ als opmaat voor het afgeven van een 
omgevingsvergunning.  
Bij het initiatief voor Zonneweide Voordaan kozen de eigenaars van het land BHM Solar als hun 
gesprekspartner. BHM zocht contact met BENG! en die samenwerking is goed gestart. BHM Solar 
hecht veel belang aan bewonersparticipatie. De intentieovereenkomst die BENG! en BHM sloten 
omvat ook een participatietraject. Het streven is dat Groenekan mentaal eigendom gaat voelen: ‘dit 
is van ons’. BENG! hoopt dat het initiatief gezien gaat worden als een ‘groene kans voor Groenekan’. 
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Dat helpt ook enorm voor een positieve houding van de politiek. Er is nu nog niets besloten. Als we 
doorgaan is de volgende stap: een ontwerp voor de inrichting van het perceel, met voldoende steun. 
Daarna kan een omgevingsvergunning aangevraagd. Officieel duurt dat 6 maanden, in de praktijk 
langer.  
 
Profijt 
Hoe valt er profijt te trekken uit dit project? Naast de duurzame stroomopwek is er plek voor andere 
dingen op de kavel. Bijvoorbeeld een voedselbos, bijen, schapen. Als de panelen hoger geplaatst 
worden, kan eronder allerlei groen komen, of ertussen met de panelen verder uit elkaar. Zo krijgt het 
gebied ecologisch veel meer waarde. 
De opgewekte stroom gaat het elektriciteitsnet in. Groenekan heeft vanwege de ligging de beste 
kans op aansluiting op het net; voor dit initiatief is al een reservering bij Stedin gedaan. De 
opgewekte stroom zou worden verkocht aan de coöperatieve leverancier om|nieuwe energie. 
Groenekan kan dan zeggen: wij zijn al energieneutraal met dit veld. Nu zijn andere dorpen aan de 
beurt. Of: hier dan geen windmolen.  
Verder kunnen bewoners investeren in het project en rendement ontvangen. BENG! benadert hen 
daarvoor actief; eerst omwonenden, dan heel Groenekan, dan De Bilt. En als nodig landelijk, maar 
dat verwachten we niet. Het gaat om een investering van een half tot een miljoen euro. De eerste 
leningen zijn risicovoller maar met hoog rendement, later met minder risico en wat minder 
opbrengst.  
 
Bouwde BHM Solar al meer parken? Ja, er zijn projecten in Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik en 
zonnepark Rijnenburg in Utrecht. Het bedrijf voert ook grote projecten op daken uit.  
 
Subsidie 
Is er subsidie voor het initiatief? Niet van de gemeente. BENG! zet beperkt eigen vermogen uit 
eerdere projecten in. Verder is er het Ontwikkelfonds – van EZ en de provincie – voor leningen. Er is 
een toezegging voor een lening voor de kosten van een projectleider. Later komen leges, 
onderzoekskosten en de reservering voor het net, dat laatste is duur.  
 
Planning 
De stappen zijn nu: 

1 Ontwerp voor de inrichting - mogelijkheden bedenken voor het perceel samen met 
bewoners. Ondertussen kunnen onderzoeken worden gedaan, naar ecologie, veiligheid, 
archeologie, cultureel erfgoed, toegankelijkheid, geluid, fijnstof en weerkaatsing van 
zonlicht. 

2 Besluit, misschien in januari/februari. Dan kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
gedaan. Dat duurt minimaal 6 maanden. De gemeente gaat niet over de haalbaarheid, wel 
over de voorwaarden voor participatie. Misschien is de vergunning er in september, dat is op 
tijd voor de subsidieaanvraag. Is de vergunning er niet, dan duurt alles een jaar langer.   

3 Subsidie aanvragen. Zonder kan niet. Dat aanvragen kan eenmaal per jaar in september. De 
subsidie vult aan op de inkomsten uit de geproduceerde stroom, vijftien jaar lang.  

4 Bouwen en aanleggen van de zonneweide. Begin 2023 of een jaar later.  
 
Kansen elders?  
Hoe denkt BENG! over meer zonneparken in de gemeente? In ieder geval goed gespreid: in 
Groenekan één veld en verder ‘zon op grote daken’. Ook in Maartensdijk een veld en op daken. 
Hollandsche Rading zou samen met Maartensdijk kunnen doen. In Westbroek een groot project Zon 
op Dak, een veld kan niet vanwege Natura 2000. We onderzoeken of voor kern De Bilt ten oosten van 
de Universiteitsweg een veld mogelijk zou zijn. In Bilthoven is geen ruimte voor zonnevelden; daar 
zijn we bijvoorbeeld druk bezig met panelen op de Kwinkelier en met een warmteproject. En 
misschien is er een kans voor een windturbine in de oksel van A27/A28.  
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Hoe staat het met de daken van Larenstein? We zijn al een keer of wat in gesprek geweest, wat tot 
niets leidde. Maar we blijven proberen.  
 
Welk deel van de ambitie? 
Hoe groot is dit perceel in Groenekan? Het gaat om 22 hectare. Misschien is 17 ha te gebruiken; dan 
zou het kunnen gaan om 50.000 panelen. Welk deel van de ambitie van de gemeente is dat? De 
totale ambitie van gemeente De Bilt in het RES-aanbod is: 30 ha zonnevelden, 5 ha dak, onderzoek 
naar windenergie en zo niet: dan extra 20 ha.  
 
BENG! vindt die ambitie van de gemeente veel te laag. In 2030 jaar moet er een reductie zijn 55% 
uitstoot en 100% in 2050. Dat haal je niet met elk jaar 1/30, dan haal je in het beste geval 30% in 
2030, de helft van de EU-ambitie van 55%. En dan moet nog de rest in 20 jaar tot 2050. Beter is nu 
grote stappen te zetten; anders komen er bij elke kleinere stap opnieuw tegengeluiden en tijdverlies. 
Een van de leden hierover: dat het RES-bod van de gemeente te laag is te stellig. Dan ga je ervan uit 
dat alles hetzelfde blijft, maar er is beweging, het is onvoorspelbaar, misschien gebeurt er iets 
drastisch. Bouwe: Zeker, we weten niet wat er kan gebeuren tot ’30, ook financieel en 
maatschappelijk. Maar we kunnen nu beter doen wat we kunnen en ondertussen ook naar 
innovatieve oplossingen zoeken. Ook vanwege de lange looptijd, een zonnepark ontwikkelen kost 4 
jaar, een windmolen 10 jaar. De hoge energieprijs van nu ‘helpt’, om onafhankelijker te willen 
worden. Een lid: Misschien is er zonder gas wel 3 x zoveel stroom nodig. CO2-reductie is 
gemakkelijker dan energieneutraal worden.  
 
Volgende stap 
Hoe gaat het verder met dit initiatief? Op 25 oktober volgt een voorlichtingsavond voor het hele dorp 
Groenekan. Daarna vormen we een klankbordgroep met zo’n 6 bewoners (we hebben er nu 2) voor 
ontwerpscenario’s, om die vervolgens weer breed voor te leggen, bijvoorbeeld eind november. Als 
voor ons gevoel voldoende draagvlak ontbreekt, dan gaat de stekker eruit.  
Een lid: Goed om te kijken naar wat er nog meer mogelijk is voor dit initiatief. Iets met het 
benzinestation, de aansluiting delen misschien. Of met nog meer benzinestations, er zijn er maar 
liefst vier in de buurt. 
 
Wat kan er elders en hoe 
Nicole: Wat denken jullie wat in elke kern mogelijk is? Hoe? Een lid: Op boeren afstappen, maar op 
zo’n land ligt geen kabel. Bouwe: Er zijn geen kavels die al kabels hebben, die moeten overal 
aangelegd worden naar het net. De afstand bepaalt de prijs, Groenekan ligt gunstig. De twee 
aansluitingen in onze omgeving zijn aan de Gageldijk en Noorderkroon. Het net van Utrecht zit al op 
slot voor extra toevoer; misschien is er nog iets mogelijk met een aansluiting op het 
hoogspanningsnet in Driebergen.  
Een lid: Veel met mensen en organisatie spreken is de manier, veel mensen willen wel meedenken. In 
Maartensdijk spreken met Stichting Brigida, Prinsenlaantje en Behoud Slagenlandschap 
Maartensdijk. Andere leden: Opties zijn de daken van de vmbo, Sojos, Industrielaan. MOB-complex in 
Groenekan. 
Bouwe: BENG! kan mensen gebruiken die dat in de kernen willen doen, of die al contacten hebben 
die ze kunnen benutten. BENG! heeft al goed contact met WEI in Westbroek en met Edwin Plug in 
Maartensdijk. Nicole: We zoeken ‘erfbetreders’ die op dakeigenaren afstappen.  
Via LTO? Dat is nog niet echt goed gelukt tot nu toe.  
Hoe groot moet een dak zijn? Het moet geschikt zijn voor 100 tot 400 zonnepanelen of voor boven de 
800 (heeft met subsidie te maken). Reken 1,5 m2 per paneel dus een dak vanaf 400 m2.  
 
Is het elektriciteitsnet niet sowieso een bottleneck? Bouwe: Voor dit initiatief is een reservering 
afgesproken bij Stedin. Verder kennen we de kaarten van Stedin. De Kwinkelier zou geen probleem 
zijn bijvoorbeeld, maar dat proces duurt lang, we zijn nu al een half jaar bezig voor alleen nog een 
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intentieovereenkomst. Westbroek ligt qua aansluiting op het net moeilijker. Maar we kunnen niet 5 
jaar wachten op Stedin.   
 
Legt BENG! een verband met de omgevingsvisie van de gemeente? Bouwe: Dat is wat moeilijk. Er zijn 
verschillende gesprekken en ideeën en misschien is er in 2023 een visie op papier. Dat duurt te lang 
om op te wachten. Daarom gaan we al aan de slag met wat voelt als ‘passend’.   
 
Nicole bedankt iedereen voor de komst en inbreng en roept op: doe mee. En ze nodigt iedereen uit 
tot napraten bij de borrel.  


