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1  Inleiding 

Over een jaar of vijf zullen we misschien vaststellen: 2020 was een kanteljaar voor de energietransitie. 
Want toen is het écht gaan leven. Met de regionale strategieën en met het verzet tegen windturbines en 
zonnevelden in onze gemeente. Maar ook met een steeds breder gedragen inzicht dat we zelf eigenaar 
van onze energie moeten en kunnen worden. In die context kunnen we het jaar 2020 ook vanuit BENG! 
nabeschouwen. 

Ongeduldig 
We schreven in het jaarverslag van vorig jaar dat we ongeduldig werden. Dat ongeduld is in 2020 niet 
kleiner geworden. Want de realisatie van grootschalige besparingsacties, projecten voor zon-op-dak, van 
zonnevelden, warmte uit bodem en water – het kwam maar amper tot stand. Eén groot opwekproject op 
het Utrecht Science Park Bilthoven (voormalig RIVM-terrein) kwam tot afronding na vier jaar 
voorbereiding. Daar liggen nu drieduizend panelen zonnestroom te maken. Een mooi resultaat, maar een 
druppel op een gloeiende plaat.  

Veelgevraagd 
In 2019 schreven we: ‘BENG! is veelgevraagd’. Ook in 2020 was dit het geval. We werden gevraagd als 
partner voor een zonneveld, voor sessies van de gemeenteraadscommissies, voor de totstandkoming van 
de provinciale koepel van energiecoöperaties Energie van Utrecht, voor het uitvoeren van warmtescans en 
zo nog veel meer. We verwachten dat de vraag nog stevig zal gaan groeien in de komende tijd. 

Complexer 
Ook in 2020, net als het jaar daarvoor, werd de wereld complexer. In sessies als bestuur en samen met 
groepen leden hebben we ons als coöperatie daarom opnieuw afgevraagd: wat en hoe kunnen wij het 
beste bijdragen aan de energietransitie, nu die zo stevig op ons afkomt. Want we hebben met veel meer 
professionaliteit in de markt te maken, met commerciële tegenpolen en partners, met flinke investeringen 
met ons eigen vermogen et cetera. De uitkomst? We besloten er volop in te zullen gaan, omdat we ons 
willen inzetten voor ‘energie die van ons is’.  

We bekeken onze strategie opnieuw en verwoordden deze prioriteiten voor de komende drie jaar: 

• We gaan van schattig naar schaal 
BENG! schaalt op: naast ons kleinschalig advies aan burgers en bedrijven gaan we 
professionaliseren, meer inwoners bereiken, leden mobiliseren, meer projecten 
ontwikkelen.  

• We komen samen verder  
We ontwikkelen samen grotere stroom- en warmteprojecten, met bewoners, bedrijven en 
partners. We verkopen de opgewekte energie zelf, bij voorkeur via onze eigen 
coöperatieve energieleverancier. Zo dat de lokale gemeenschap er zelf de vruchten van 
plukt.  

• We zijn zelfstandig  
Als lokale coöperatie zijn we een maatschappelijke onderneming. Ook financieel, de leden 
zijn de eigenaar.  

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

Veel leesplezier met dit Jaarverslag 2020 van BENG! 

Namens het bestuur, Nicole van Overbeek 
voorzitter BENG! 
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2  BENG! als energiecoöperatie     

In de inleiding noemde we als drie speerpunten van ons beleid voor de komende jaren: opschalen, 
samenwerken en zelfstandigheid. Deze focus is ingegeven door de snel veranderende omgeving, de 
energietransitie krijgt vaart. Zo melden zich steeds meer commerciële projectontwikkelaars die de 
grondeigenaren vaak fraaie financiële vergezichten voorhouden. 

Onze rol  
Welke rol en aanpak kiest BENG! in deze ontwikkeling? In een aantal sessies ontwikkelde het bestuur een 
visie daarop. Die legden we vervolgens voor aan onze ‘inner circle’: een groep van ongeveer veertig meest 
actieve leden, vrijwilligers en enkele betaalde krachten. Met hen bouwden we in twee online 
bijeenkomsten de visie verder uit. De uitkomst legden we vast in het document Visie BENG! 2021-2023.  

Ons verhaal 
Vanuit deze visie verwoordden we de positionering van BENG! als volgt.  

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 en aarde voor ons werken. Met bedrijven en bewoners gaan we op zoek 
naar locaties voor het opwekken van groene stroom en warmte. Met zonnepanelen op grote en 
kleine daken zorgen we zelf voor onze energie. Warmte halen we uit het water en de bodem. 
Bewoners en bedrijven worden voor minimaal 50% eigenaar van een windpark of zonneveld. En 
met de winst uit wind en zon verbeteren we samen onze wijken. Ook mensen met een smalle beurs 
moeten kunnen meedoen.   

Bij BENG! stimuleren we bewoners het heft in eigen handen te nemen om alle zes dorpen in de 
gemeente De Bilt te verduurzamen. Met behoud van het landschap, de historie en het karakter van 
de dorpen. Zodat onze kinderen en kleinkinderen hier net zo comfortabel kunnen wonen als wij.  

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

Initiatief in de kernen en wijken 
We concludeerden verder dat BENG! als coöperatie over een brede achterban beschikt. Maar dat om 
verder op te schalen betere aansluiting nodig is bij initiatieven in de kernen, wijken en straten. Samen met 
dorpsraden, wijkverenigingen, actieve bewoners en groepen buren kunnen we sneller en effectiever 
energieactiviteiten ontplooien, met en voor hun eigen kring. BENG! kan en wil dit ondersteunen. Daarmee 
worden we meer een netwerkorganisatie die kennis, kunde, kapitaal en inspiratie levert.  

Deze ontwikkeling is al gaande. Zo hebben bewoners van de ‘groene kernen’ Maartensdijk en Westbroek 
het initiatief genomen om een eigen energiecoöperatie op te richten. Daarmee nemen zij het heft in eigen 
hand, om als lokale gemeenschap ook zelf de revenuen te krijgen. Hetzelfde is gaande op het landgoed 
Eykenstein van de familie Van Boetzelaar. BENG! heeft goede contacten met deze initiatiefnemers. We 
zien hierin een welkome versterking van de energietransitie: met meer mensen, middelen en inzet is 
opschalen sneller mogelijk. BENG! stelt haar coöperatieve ervaring, energiekennis en netwerk daarvoor 
actief beschikbaar.  

 

 

https://www.beng2030.nl/content/27565/download/clnt/97751_Visie_2021-2023_en_Jaarplan_2021-22_Webversie.pdf
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Bundeling kennis in de provincie  
Naast de activiteiten in De Bilt was BENG! provinciaal actief als medeoprichter van de nieuwe 
koepelcoöperatie: Energie van Utrecht. Na een intensieve voorbereiding samen met enkele andere 
coöperaties, provincie Utrecht en het NMU, werd deze organisatie in de zomer van 2020 een feit. BENG! 
houdt een bestuurlijke rol.  

     

De deelnemende lokale energiecoöperaties in de provincie Utrecht vormen de leden van Energie van 
Utrecht en zijn gezamenlijk eigenaar. Het projectbureau van Energie van Utrecht werkt als een soort 
ingenieursbureau voor grootschalige duurzame projecten. Het biedt professionele ondersteuning aan de 
leden-coöperaties en wellicht ook aan gemeenten. Met deze kennis en financiële steun in de 
ontwikkelfase kunnen meer en sneller projecten starten. Met name voor opwek van stroom en voor 
warmte , al dan niet samen met commerciële projectontwikkelaars. Bij alle projecten is minimaal 50% 
lokaal eigendom het uitgangspunt. Daarmee wordt het draagvlak voor zonnevelden en windturbines 
vergroot: het is dan immers ‘energie van ons’. 
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3  Bestuursontwikkelingen 

BENG! heeft op dit moment ongeveer vierhonderd leden. Zij komen 1 tot 2 maal per jaar bij elkaar, 
doorgaans zijn enkele tientallen leden aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering. Zo nodig organiseren 
we die online. De algemene ledenvergadering van 12 oktober 2020 was ook als livestream te volgen.  

Bestuursleden 
Eind 2020 had BENG! de volgende bestuurders:  
Nicole van Overbeek - voorzitter 
Cor van den Berg - secretaris 
Rob Stevers - penningmeester 
Jacob Vermeulen - warmte en mobiliteit 
Bouwe Taverne - visie, opwek 

De coöperatie BENG! heeft in 2020 afscheid genomen van bestuurders Amarens Schuurman en Helma van 
de Veerdonk. Vooralsnog is BENG! verder gegaan met vijf bestuurders. Uitbreiding vindt plaats nadat de 
ontwikkeling van een nieuwe visie afgerond is. Dat krijgt in 2021 vorm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden BENG! van links naar rechts: Bouwe Taverne, Cor van den Berg,  
Nicole van Overbeek, Jacob Vermeulen en Rob Stevers 

 

BENG! BV  
BENG! heeft een besloten vennootschap waar activiteiten met meer financiële impact in worden 
ondergebracht. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten voor grootschalige opwekprojecten en 
adviseringsactiviteiten in dat kader. Sinds eind 2020 zijn de BENG!-bestuurders Cor van den Berg en 
Bouwe Taverne tevens bestuurder van BENG! BV. 
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Biltstroom 
Het beheer van de door BENG! ontwikkelde coöperatieve zonnedaken is ondergebracht in de 
zustercoöperatie Biltstroom, opgericht in 2018. Tot nu toe gaat het om twee postcoderoosprojecten met 
in totaal ongeveer 700 zonnepanelen. Voor meer informatie over Biltstroom en de projecten zie: 
www.Biltstroom.nl 

 

Energie van Utrecht en Energie Samen 
BENG! heeft in 2020 zeer actief deelgenomen aan de oprichting en het bestuur van een provinciale 
koepelcoöperatie met een projectbureau: Energie van Utrecht. (Zie voor meer daarover op pagina 5: 
Bundeling kennis in de provincie.) Via Energie van Utrecht is BENG! aangesloten bij de landelijke koepel 
van lokale coöperaties en energie-initiatieven: Energie Samen. 

Om | nieuwe energie 
BENG! is aangesloten bij de coöperatieve energieleverancier om | nieuwe energie. Deze leverancier is het 
gezamenlijk eigendom van 50 Nederlandse lokale energiecoöperaties. In 2020 kreeg om voor de achtste 
keer op rij het rapportcijfer 10 voor allergroenste leverancier van de Consumentenbond en Natuur & 
Milieu. Voor klanten van om die zich via BENG! aanmelden, ontvangt BENG! jaarlijks een fee. Dat draagt 
bij aan de financiële onafhankelijkheid van BENG! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Officiële opening zonneproject Utrecht Science Park Bilthoven in september 2020. Wegens corona in kleine 
kring. Wethouder Anne Brommersma (tweede van links) verrichtte de openingshandeling. (foto: USPB)  

http://www.biltstroom.nl/
https://www.beng2030.nl/pg-27565-7-107681/pagina/beng_-_energie_opwekken_-_energie_via_beng.html
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4  Overzicht van de resultaten in 2020 
 

4.1 Visie 

 
In ons jubileumjaar 2018 (vijfjarig bestaan) maakten we al de keuze: we gaan ‘van schattig naar schaal’. 
Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We zijn nog druk doende die draai te maken, zowel 
inhoudelijk als qua organisatie. Je wordt immers niet zomaar een gelijkwaardig partner van een 
commerciële projectontwikkelaar. En je transformeert evenmin zomaar van een goedbedoelende 
vrijwilligersorganisatie in een soepel draaiend bedrijf. Toch is dat de uitdaging, als BENG! een 
betekenisvolle bijdrage wil leveren aan de energietransitie in de komende tien jaar. 

In 2020 en begin 2021 bespraken we met een groep van circa 40 meest actieve leden wat ons daarvoor te 
doen staat. Deze (noodgedwongen online) dialoog met onze ‘inner circle’ zien we als het begin van een 
nog steviger band met onze leden. En dat is essentieel, zo was een van de uitkomsten. Want naast de 
nodige professionalisering met betaalde krachten voor communicatie, participatie en projectontwikkeling, 
zijn het de leden en andere inwoners die een lokaal netwerk hebben of kunnen opbouwen. Via hen maken 
we de verbinding met de zes kernen, de wijken en de buurten.  

Acties en resultaten 2020 
Vanuit onze visie vonden in 2020 de volgende activiteiten vanuit BENG! plaats.     

Met leden 

• Twee intensieve bijeenkomsten met een groep van onze meest actieve leden en enkele betaalde 
en onbetaalde professionals over de visie van BENG! voor de komende drie jaar. 
 
Met gemeente De Bilt 

• Contacten met gemeente De Bilt over eigendom en zeggenschap. In het klimaatakkoord is voor 
lokale opwekprojecten voor duurzame energie gesteld: minimaal 50% in lokaal eigendom. BENG! 
ziet lokale zeggenschap en lokaal eigendom als de voornaamste uitgangspunten voor haar werk. 
Op dit punt hebben we belangrijke input geleverd aan de gemeente De Bilt 

• Een reeks gesprekken met de gemeente over haar energiebeleid: besparing, opwekking van 
duurzame stroom en warmte, mobiliteit 

• Inhoudelijke bijdragen aan gesprekken en debatten met leden van het College en de Raad over de 
Regionale Energie Strategie. 
 
Met partners 

• Oriëntatie samen met de wethouder-duurzaamheid op de toekomst van het Bilts Energie Beraad, 
door gesprekken met de meest betekenisvolle leden van dat Beraad. Het Bilts Energie Beraad is 
een platform van 18 grootste Biltse ondernemingen, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstituten voor samenwerking aan de energietransitie  

• Overleg met andere initiatiefnemers op energiegebied in onze gemeente om tot afstemming en 
samenwerking te komen, zoals het Westbroeks Energie Initiatief (WEI), de vorming van een 
andere coöperatie in de ‘groene kernen’ en de collectieve Maartensdijkse zonnepanelen-
inkoopactie. 

• Contacten met andere lokale energiecoöperaties, gemeenten, NMU en met andere partijen over 
de Regionale Energie Strategie. 
 
Voor professionalisering 

• Bijdragen aan professionalisering door de vorming van een provinciale koepelcoöperatie Energie 
van Utrecht. BENG! was mede-oprichter en heeft een bestuurlijke rol. Energie van Utrecht 
ondersteunt de Utrechtse lokale coöperaties bij grootschalige projecten, met kennis, kunde en 
kapitaal 
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• Deelname van drie mensen van BENG! aan een cursus projectontwikkeling van NMU om dit op 
een professioneler niveau te brengen. 

 

 
 

 
 
 

Digitale notities uit een van de zoom-sessies met leden en vrijwilligers, de ‘inner circle’.  
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4.2  Programma Eigenaar-bewoners 

Een belangrijk deel van de activiteiten van BENG! is gericht op huiseigenaren in onze gemeente, zowel 
particulieren als Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). We bieden hen informatie aan en advies om aan de 
slag te kunnen met het verduurzamen van hun woning of appartementencomplex. Hieronder geven we een 
overzicht van die diverse acties en resultaten in 2020. Door de coronacrisis is een aantal activiteiten 
opgeschort of op een andere wijze vorm gegeven. 

Team energieambassadeurs  
Het programma voor eigenaar-bewoners wordt verzorgd door de energieambassadeurs van BENG! Dit 
hechte team bestaat uit deskundige vrijwilligers die - vaak al jarenlang - hun kennis en ervaring voor BENG! 
inzetten. In 2020 bestond de groep uit 7 deskundigen. Ieder zet zich vanuit de eigen expertise in voor een of 
twee projecten, producten of deelonderwerpen.  

Dit gebeurt zowel in de vorm van informatieavonden als via individuele adviesbezoeken en -gesprekken. Door 
coronamaatregelen zijn veel adviesgesprekken dit jaar digitaal gedaan of uitgesteld. Van de voorlichtingsavonden 
voor groepen zijn er in 2020 veel geannuleerd (zie de bijlage). Vanaf november hebben de ambassadeurs deze 
voorlichting digitaal georganiseerd. De ambassadeurs kwamen ook dit jaar weer regelmatig (online) samen voor 
overleg en uitwisseling; zij verzorgen hun activiteiten zelfstandig. Binnen het team is ook veel aandacht voor 
nieuwe ontwikkelingen qua technieken en financiering en voor voortdurende deskundigheidsbevordering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieambassadeurs BENG!, van links naar rechts: Frans den Braber, Elmer Toppen, 
Eize-Jan Bakker, Gerard Rosinga, Roel Simons, Harm van Erp en Pieter Nap.  
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Digitaal energieloket voor vragen 
Via de website ontvangt BENG! wekelijks vragen van bewoners over het verduurzamen van hun 
woning. De energieambassadeurs beantwoorden deze vragen. Zij maakten dit jaar - noodgedwongen 
sporadisch - een afspraak voor een bezoek aan huis. Soms buitenshuis. Daarnaast plaatsten we 
in 2020 op de website nieuwe informatie over allerlei zaken die te maken hebben met de 
energietransitie, waaronder subsidiemogelijkheden. 

In het najaar van 2020 planden we ook een ‘fysiek’ energieloket. Na de opening op 10 oktober zou iedereen 
een zaterdag per maand terecht kunnen met vragen over duurzaam wonen, in de ruimte Global Goals 
achterin Wereldwinkel De Bilt. Maar ook hierbij gooide corona roet in het eten, het Energieloket werd 
geannuleerd. In 2021 bezien we de mogelijkheden.  

Informatiebijeenkomsten 
De maandelijkse informatieavonden van BENG! zijn gratis en bedoeld voor alle inwoners van de gemeente 
De Bilt. In hun presentaties nemen de energieambassadeurs de bewoners mee in de energietransitie en 
voorzien hen van praktische informatie waar zij mee verder kunnen. Er komen onderwerpen aan de orde als 
diverse isolatiemogelijkheden, warmtepompen, een betere instelling van de cv maar ook de financiering. 
Regelmatig worden ook bewoners die hun huis verduurzaamden hun verhaal te doen op zo’n avond, als 
ervaringsdeskundigen. Alle informatieavonden zijn vanaf november 2020 ‘digitaal gegaan’.  

Alles over zonnepanelen 
Al ruim 10 jaar organiseert een van de energieambassadeurs van BENG! bijna maandelijks speciale 
informatieavonden over zonnepanelen. Ook deze zijn deels vervallen in dit coronajaar. Vanaf het najaar is de 
avond online aangeboden.  

Warmtescans 
In 2020 hebben de energieambassadeurs samen in totaal 44 warmtescans gemaakt van woningen, met de 
infraroodcamera. Er waren dit winterseizoen minder aanvragen dan gebruikelijk, vermoedelijk door corona. De 
bewoners ontvangen een scan van de verschillende kanten van hun huis, met daarop de delen aangegeven 
die ‘warmte lekken’. Daarbij krijgen zij een schriftelijk advies op maat; dat maakt inzichtelijk hoe isolatie in 
hun huis kan bijdragen aan energiebesparing en een hoger wooncomfort. Bewoners die een warmtescan 
aanvragen, krijgen korting als ze lid worden van BENG! De meeste aanvragers worden ook lid.  Vaak is de 
aanvraag van een warmtescan voor de bewoner de start van verdere acties om hun woning te isoleren en 
te verduurzamen, zo leert de ervaring.                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   12 

Groen VvE-platform De Bilt 
Een bijzondere plaats binnen de bewonerscontacten neemt het door BENG! opgerichte ‘Groen VvE platform 
De Bilt’ in. Bij dit platform zijn nu 36 verschillende VvE’s uit onze gemeente aangesloten. Doel is de VvE’s met 
informatie te stimuleren en ondersteunen bij de verduurzaming van hun appartementencomplexen.  

Een aantal VvE’s heeft inmiddels een energiescan laten maken van hun appartementencomplex. Daarnaast is 
er voor hen een speciale VvE-webpagina op de website van BENG! met specifieke informatie. De speciale 
VvE-nieuwsbrief heeft 48 abonnees. Verder zijn in 2020 vervolgbijeenkomsten gepland voor het Groen VvE 
platform. We merkten dat het animo voor deelname aan digitale bijeenkomsten veel lager is dan voor live 
bijeenkomsten. We gaan ons in 2021 beraden of we de VvE’s op een andere wijze beter kunnen faciliteren.  
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4.3  Opwek, warmte en mobiliteit 

De energietransitie gaat in 2020/21 een nieuwe fase in: per gemeente wordt vastgesteld welke bijdrage zij 
gaat leveren aan de opwek van duurzame stroom en warmte. De bijdragen van alle gemeenten samen 
moeten optellen tot de landelijke doelstelling in het Klimaatakkoord: circa 50% CO2-reductie in 2030. Elke 
regio werkt dit uit in een Regionale Energie Strategie (RES). Gemeente De Bilt heeft in het kader van de 
RES een ‘voorlopig bod’ neergelegd, dat in 2021 een definitieve doelstelling moet worden voor de jaren 
’20. Het gaat grofweg om enkele tientallen hectares zonnevelden en een beperkt aantal windturbines.  

RES-opgave: besparen en opwekken  
De RES-doelstelling heeft als uitgangspunt dat de eerste helft van de CO2-reductie uit besparing komt. 
Alleen dat al is een enorme klus voor De Bilt, aangezien een groot deel van de woningvoorraad in onze 
gemeente zich daar amper voor leent. Maar wat niet bespaard kan worden, moet dus worden opgewekt. 
En omgekeerd. Tegelijk met het onderzoek naar de mogelijkheden en locaties voor opwekprojecten uit 
zon en wind, is ook het lokale verzet opgekomen. 

STROOM 

Zonneproject op daken USP succesvol afgerond 
In 2020 is, na een voorbereiding van maar liefst vier jaar, het project afgerond voor zo’n drieduizend 
zonnepanelen op de daken van Utrecht Science Park Bilthoven (RIVM-terrein). Dit is het grootste 
zonneproject in De Bilt tot nu toe. We zijn hier trots op, niet in de laatste plaats omdat we samen met 
onze partners in het hele traject enorm vasthoudend moesten zijn door een aantal wendingen wat het 
eigendom betrof. Uiteindelijk hebben we het project overgedragen aan GreenSpread, omdat het anders 
niet financieel haalbaar zou zijn. Bij de overdracht is BENG! gecompenseerd voor de aanloopkosten die zij 
heeft gemaakt voor dit project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Drieduizend zonnepanelen op het Utrechts Science Park Bilthoven, foto: USPB 
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Doorgaan met ‘zon op grote daken’ 
De focus van BENG! op de opwek van duurzame stroom gaf in 2020 zeker resultaten. Maar ook groeide 
het besef hoe moeilijk het is om met dakeigenaren tot overeenstemming te komen om hun hun opstal te 
benutten voor de opwekking van zonnestroom voor de buurt. Door de vele contacten in 2020 konden we 
vaststellen welke ambitie we op dit punt zouden kunnen hebben. Vooralsnog geeft dat enige 
teleurstelling. Veel daken zijn onbruikbaar en niet overal is überhaupt rendement te halen. Daarnaast is 
niet elke dakeigenaar bereid anderen op zijn opstal toe te laten. Bovendien staat de financiële opbrengst 
voor hen vaak niet in verhouding tot wat ze zien als ‘het gedoe’. Toch verwachten we in 2021 meer 
resultaat doordat de zogeheten postcoderoosregeling is veranderd. Daardoor kunnen meer mensen 
financieel deelnemen aan collectieve opwekprojecten en kunnen de rendementen omhooggaan.  

Projectontwikkelaars actief 
Ondertussen zijn ook in onze gemeente commerciële projectontwikkelaars druk doende om grondposities 
in te nemen voor de ontwikkeling van opwekprojecten. Zij proberen alvast overeenkomsten met 
landeigenaren te sluiten voor de mogelijke ontwikkeling van zonnevelden en wellicht windturbines. In het 
algemeen nemen zij als vertrekpunt dat de lokale gemeenschap daarin een rol moet hebben. Om die 
reden zoekt men samenwerking met BENG! 

Met een aantal projectontwikkelaars was en is BENG! in gesprek om de kans op een 
samenwerkingsovereenkomst te onderzoeken. Mocht dit het geval zijn (dat zal in 2021 blijken), dan gaat 
BENG! een nieuwe fase in door ook zelf zakelijk, communicatief en financieel risico te gaan dragen.  

Invulling lokaal eigendom 
Het uitgangspunt van BENG! voor elke vorm van samenwerking bij projecten is dat minimaal 50% lokaal 
eigendom verzekerd moet zijn. Zo komt er voor bewoners een betere balans van lasten en lusten. Voor en 
met de gemeente heeft BENG! uitgewerkt hoe een dergelijke balans eruit zou moeten zien. Oftewel: wat 
betekent 50% eigendom eigenlijk? We zien de volgende aspecten. 

Aspecten lokaal eigendom opwekprojecten 

a. Mentaal: het gevoel dat ‘die panelen en wieken voor ons werken’ 
b. Zeggenschap: meebepalen welke andere partij mede-eigenaar kan zijn van het project indien er 

vrije keus is voor een projectontwikkelaar of wanneer er sprake zou zijn van verkoop  
c. Ontwerp: meebepalen locatie, vormgeving, invulling van randvoorwaarden (bijvoorbeeld hinder), 

realisatie van nevendoelen (bijvoorbeeld waterberging, natuurwaarden, recreatie, educatie) 
d. Businesscase: meebepalen hoe opbrengsten verdeeld zullen worden en welke ontwikkelfee 

berekend wordt bij financial close (dè waardensprong in een project) 
e. Financiële keuzes: beleggers uit de eigen gemeenschap (en pas later mensen verder weg) en  

behalen rendement. Een deel van het geheel komt in eigendom van mensen met een smalle 
beurs. Financiële tegemoetkomingen als omwonendenregeling en sociale grondvergoedingen 

f. Leefbaarheid: per project worden afdrachten gedaan aan een of meer omgevingsfonds(en)  
g. Energie: bevorderen dat lokaal geproduceerde stroom ook zoveel mogelijk lokaal wordt 

afgenomen, via een eigen bedrijf of coöperatie.   

Projectmatige aanpak energiebesparing 
In 2020 heeft BENG! ook een start gemaakt met een meer projectmatige aanpak van energiebesparing in 
woningen. De gedachte is om voor grote(-re) aantallen ‘dezelfde’ woningen in een buurt of wijk een 
standaard-aanpak uit te werken. Voor een blok met jaren-60 woningen in Bilthoven, met kenmerkende 
naar binnen gelegen balkons, is een plan gemaakt voor de uitwerking van isolerende en 
comfortverhogende maatregelen voor dit type huis. Die aanpak zal begin 2021 met bewoners besproken 
worden, om de interesse te peilen en draagvlak te verkrijgen. Bij voldoende belangstelling verwachten we 
dat deze gezamenlijke aanpak de bewoners minder kost en snel besparing oplevert.  



   15 

WARMTE 

Warmteplan voor De Bilt 
Hoewel besparing en opwek in de Regionale Energie Strategie voorrang krijgt, moet elke gemeente voor 
eind 2021 ook een warmteplan opleveren, ook wel warmtetransitie-visie genoemd. Het doel is duidelijk en 
landelijk bepaald: in 2050 dienen alle woningen van het (aard-)gas af te zijn. In 2030 is het streven 20% 
van de woningen aardgasvrij te hebben gemaakt.  

De voorbereidingen voor een plan voor De Bilt lopen, maar de complexiteit is enorm. In het plan moet het 
tijdspad inzichtelijk worden: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden 
afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de 
mogelijke warmte-alternatieven bekend. Voor gemeente De Bilt komt het neer op circa 3.500 woningen 
van het gas af in 2030. Gemiddeld 350 per jaar! 

BENG! is een van de partijen waarmee de gemeente in gesprek is over de invulling van deze 
warmtetransitie-visie. Het is gebaseerd op twee pijlers: energiebesparing en het verduurzamen van de 
energiebron. Beide zijn altijd kerndoelen in onze activiteiten geweest.  

Rol BENG! in de warmtetransitie 
Voor alle deelnemers in dit proces is deze warmtetransitie nieuw en complex. Ook voor BENG! We kunnen 
in het proces verschillende rollen vervullen, daarover startten we in 2020 de gedachtenvorming. Op dit 
moment behoren meerdere rollen nog tot de mogelijkheden. Dit gezien de complexiteit van het vraagstuk, 
de potentieel grote investeringen, het grote belang van het meenemen van bewoners in het proces en de 
verschillen in oplossingen die per woningtype en buurt/wijk nodig zijn. BENG! wil bijdragen aan die 
ontwikkelingen die voor bewoners en huiseigenaren tot de beste oplossing leiden. Dit zal in de komende 
jaren waarschijnlijk een flexibele insteek vragen. 

Warmteproject Brandenburg-West 
Een belangrijke eerste ontwikkeling in het verduurzamen van warmte in onze gemeente is het project 
Brandenburg-West. BENG! nam in 2018 hiervoor het initiatief. Het idee is de restwarmte van de 
rioolwaterzuivering ten westen van Bilthoven te benutten voor het verwarmen van woningen in de 
naastgelegen wijk Brandenburg-West. Het gaat om een centraal warmtenet voor circa 550 huurwoningen 
van SSW en 550 particuliere woningen. Onderdeel van het project is ook een verbeterde isolatie van de 
woningen. In 2020 is door de projectpartners (gemeente de Bilt, Woonstichting SSW, Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden en BENG!) een intentieovereenkomst ondertekend om dit duurzame 
warmteproject verder te ontwikkelen en rijkssubsidie aan te vragen.  

In 2020 is gesproken met diverse partijen die een rol kunnen spelen in aanleg en exploitatie. Verder zijn de 
inwoners van de wijk in diverse bijeenkomsten geïnformeerd en bevraagd over het initiatief. Hoewel er 
zeker kritische geluiden waren is de algemene indruk dat de meeste bewoners ‘kritisch positief’ zijn. 
Voorjaar 2020 diende de gemeente een subsidie aanvraag voor dit project in, binnen het programma 
Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid. Helaas is het project Brandenburg-West niet uitverkozen. Het 
plan wordt geprezen om de innovatieve techniek en de betrokkenheid van een lokale energiecoöperatie. 
Maar nog te weinig uitgewerkt vond men de bewonersparticipatie en het isolatieplan. Alle projectpartners 
hebben de intentie om in 2021 met een verbeterd plan opnieuw subsidie aan te vragen.   

MOBILITEIT 

Pilot deelrijden 
In 2020 startte BENG! een onderzoek naar de mogelijkheden voor een pilotproject ‘elektrisch deelrijden’ 
in onze gemeente. De gedachte is dat het gebruik maken van deelauto’s leidt tot minder autogebruik en 
minder tweede auto’s (en dus minder parkeerdruk). In 2020 is een bewonersenquête breed onder leden 
van BENG! en inwoners in de gemeente uitgezet, met een goede respons. De uitkomst wijst op voldoende 
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belangstelling in met name De Bilt en Bilthoven voor een eerste project. Daarom is contact gezocht met de 
gemeente de Bilt om samen een pilot op te zetten. Verder onderzochten we concrete mogelijkheden, 
zoals laadpalen, bij een aantal geïnteresseerden die dicht bij elkaar wonen. In 2021 krijgt dit project 
vervolg.  

   

 

 
Persbericht in lokale bladen over onderzoek elektrische deelauto’s in De Bilt 
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4.4  Communicatie en participatie 

Bij de herijking van onze visie op ‘hoe verder’ zijn we in 2020 ook gestart met het opnieuw bepalen van 
onze communicatiestrategie. Een van de doelen daaruit is meer bewoners van de kernen bereiken. Daarbij 
is het bewust maken van de grote plaatselijke opgave een belangrijk thema.  
In relatie tot het landelijke nieuws en beleid rondom klimaatverandering brengt BENG! de positieve 
boodschap naar inwoners: 'Je kunt zelf iets doen. Het levert je comfort op, een lagere energierekening en 
er zijn gunstige subsidie- en financieringsmogelijkheden'.   

Ook mengen we ons in het debat over de plannen van de gemeente rond beleid over zonnevelden en 
windmolens. We staan daar positief tegenover als er draagvlak is bij bewoners, als de gemeenschap deelt 
in de opbrengst en als 50% lokaal eigendom en zeggenschap het uitgangspunt is bij de projecten.  

Communicatiemiddelen 
In 2020 hebben we een nieuwe medewerker geworven voor communicatie om ons te helpen onze 
communicatie aan te laten sluiten bij onze ambitie. Om meer en nieuwe groepen inwoners te bereiken, 
hebben we in 2020 voorbereidingen getroffen voor een nieuwe website en een nieuw logo. Dit krijgt in 
2021 zijn beslag. Voor een continue stroom van nieuws en actuele informatie zijn we doorgegaan met 
advertorials, persberichten, de digitale nieuwsbrief, website en social media. Aankondigingen, verslagen 
en andere nuttige informatie worden gedeeld op Facebook, LinkedIn en Twitter 

Verder namen we een zoom-abonnement voor beter digitale groepsbijeenkomsten. Om de 
energieambassadeurs te ondersteunen organiseerden we een workshop digitaal presenteren. Vanaf 
november boden we de informatieavonden als online-bijeenkomst aan.   

 Website en nieuwsbrief 
De website www.beng2030.nl is het centrale informatiepunt, met actuele berichtgeving en een goed 
gevulde agenda. Ook alle presentaties van de informatieavonden zijn er terug te vinden, net als verslagen 
van bijeenkomsten, interviews met sprekers en ervaringsverhalen van bewoners van onze gemeente. 
Naast de website zorgt de maandelijkse digitale nieuwsbrief met circa 1000 abonnees voor een 
regelmatige verspreiding van actuele informatie.  

Advertorials en persberichten 
Berichten van BENG! in de lokale media trekken de aandacht. Dit is af te leiden uit het websitebezoek en 
de aanmeldingen voor activiteiten. Ze blijken ook een belangrijke aanleiding voor lidmaatschap. BENG! 
plaatst regelmatig advertorials in de Vierklank. Daarin wijzen we op komende activiteiten en brengen we 
ervaringsverhalen van inwoners voor het voetlicht, waar lezers zich aan kunnen spiegelen.  

Samen om 
In advertorials brengen we ook regelmatig om | nieuwe energie onder de aandacht. BENG! werkt samen 
met deze energieleverancier. om | nieuwe energie is een landelijk collectief, opgericht voor en door 50 
lokale energiecoöperaties zoals BENG! Ook de stroom uit de collectieve Biltse zonnedaken van de 
deelnemers aan Biltstroom wordt aan om verkocht. Om is het groenste energiecollectief van Nederland en 
de meest duurzame energieleverancier, zo stelt ook de Consumentenbond. 

Voor nieuwe klanten die via BENG! overstappen, ontvangen we van om een vergoeding (wederverkoop), 
waarmee weer meer Biltse duurzame projecten mogelijk worden. Daarom promootten we ook in 2020 de 
overstap. Er zijn nu totaal 168 particulieren via BENG! overgestapt en twee bedrijven/organisaties 
maakten die keuze, waaronder het Utrechts Landschap met alle locaties.   
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     Advertorial in de Vierklank 

 
Leden en werving 
De achterban van BENG! zijn de leden en nieuwsbrief-abonnees. BENG! had eind 2020 ongeveer 400 
leden, waarvan 17 bedrijfslidmaatschappen. De activiteiten van de energieambassadeurs, waaronder de 
warmtescan, zorgen voor de meeste ledenaanwas. Op de digitale nieuwsbrief zijn zo’n 1000 mensen 
geabonneerd. 

Participatie  
Om meer impact te hebben in onze gemeenschappen, de relatie met inwoners te verstevigen en om meer 
vrijwilligers te werven zien we het als noodzakelijk meer te communiceren en contact te zoeken. Daarom 
is in 2020 ook een medewerker participatie aangesteld, die met name gaat werken aan het werven van 
meer vrijwilligers en het benaderen van groepen bewoners om samen aan de slag te gaan met de energie 
transitieactiviteiten.  

Een voorbeeld van ledenparticipatie is de werkgroep Opslag. De werkgroep richt zich op het grote 
vraagstuk hoe je woningen aardgasvrij kunt maken. Omdat duurzame energie uit zon en wind geen 
constante levering biedt, is opslag nodig van elektriciteit en/of warmte. Zowel voor korte termijn 
(dag/nacht) als lange termijn (zomer/winter). Vooralsnog is de werkgroep bezig kennis te vergaren, vooral 
van elders in het land waar experimenten plaatsvinden. Met die kennis wil de werkgroep een aanpak voor 
en van BENG! ontwikkelen. 
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5  Geconsolideerde jaarrekening coöperatie BENG! U.A. 2020 
  
 

 
 
  

in €

debet 31-12-2020 31-12-2019 credit 31-12-2020 31-12-2019

Deelnemingen Eigen Vermogen

Deelneming om | nieuwe energie 10.000 10.000 Algemene Reserve 17.191 9.687

Resultaat lopend jaar 37.571 7.406

Vorderingen Totaal Eigen Vermogen 54.762 17.093

Nog te ontvangen bedragen 7.272 19.455

Overlopende activa Kortlopende schulden

Lening Energie van Utrecht 5.000 0 Nog te betalen kosten 9.541 25.379

Lening Biltstroom 6.000 0 Surplus subsidie 47.649 83.994

Totaal overlopende activa 11.000 0 Vennootschapsbelasting 6.954 1.149

BTW -4.420 7.057

Liquide middelen Totaal kortlopende schulden 59.725 117.579

Betaalrekening 57.525 48.517

Spaarrekening 28.690 56.700

Totaal liquide midden 86.215 105.217

114.487 134.672 114.487 134.672

in €

2020 2019

Opbrengsten

Contributie leden 10.300 9.705

Opbrengst energiecontracten 10.741 6.921

Overige opbrengsten 98.278 28.180

Gerealiseerde subsidie gemeente 36.345 44.120

Totaal opbrengsten 155.664 88.926

Kosten

Bankkosten 497 421

Algemene kosten 0 138

Aansprakelijkheidsverzekering 296 400

Projectkosten 109.890 78.721

Overige baten en lasten 0 2

Totaal kosten 110.684 79.682

Resultaat voor belasting 44.980 9.244

Vennootschapsbelasting 7.409 1.849

Resultaat na belasting 37.571 7.395

Geconsolideerde balans BENG!

Geconsolideerde verlies - en winstrekening BENG!
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Toelichting op de cijfers 

In de geconsolideerde jaarrekening van coöperatie BENG! U.A. zijn de cijfers opgenomen van de in 2015 
opgerichte besloten vennootschappen: BENG! Bedrijven BV en BENG! Zonneweide BV. In 2020 zijn de met 
btw belaste activiteiten, zoals het uitvoeren van energiescans, in BENG! Bedrijven BV verantwoord, zodat 
fiscale verrekening kon plaatsvinden. In BENG! Bedrijven BV is ook de eenmalige vergoeding aan BENG! 
voor de realisatie van zonnepanelen op het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) verantwoord. In BENG! 
Zonneweide BV hebben nog geen activiteiten plaatsgevonden. 

Het geconsolideerd resultaat is uitgekomen op € 44.980. Door een toename van het aantal leden zijn de 
opbrengsten uit contributie licht toegenomen. Verder hebben wederom een aantal leden de overstap naar 
de groene coöperatieve energieleverancier om |nieuwe energie gemaakt. Hierdoor zijn de opbrengsten van 
wederverkoop met 55% gestegen. Doelstelling is de wederverkoop in 2021 verder uit te bouwen door een 
gerichte marketing. De forse toename van de overige opbrengsten betreft met name een eenmalige 
vergoeding van € 45.000 voor de realisatie van het zonnepanelenproject op het USPB. Daarnaast heeft 
BENG! de administratie gevoerd voor de realisatie van de coöperatie Energie van Utrecht. Het uitvoeren 
van energiescans is door de coronapandemie lager uitgekomen en de opbrengst daaruit dus ook.   

Onder de projectkosten zijn de kosten voor projecten zoals geformuleerd in het jaarplan verantwoord. 
Ook de kosten voor de realisatie van de coöperatie Energie van Utrecht zijn daarin verantwoord. Door de 
coronapandemie zijn de kosten voor huur van locaties en representatie iets lager uitgekomen.  

Van de gemeentelijke subsidie is uitsluitend het gerealiseerde deel verantwoord In de verlies- en 
winstrekening. Het onbestede deel van de subsidie is als balansmutatie verwerkt.  

De gemeente de Bilt heeft BENG! voor het stookseizoen 2020/2021 een subsidie van €45.000 toegekend, 
op basis van de ingediende subsidieaanvraag voor die periode. Deze subsidie is in januari 2021 ontvangen 
en wordt per 1 januari 2021 toegevoegd aan het balanstotaal. In 2021 zal de subsidieverantwoording door 
een accountant worden gecontroleerd. 
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6  Slotwoord   
 

We kijken terug op een uitzonderlijk jaar. Onder de bijzondere omstandigheden werkten bestuur en 
betrokken leden aan het herzien van onze visie en onze werkwijze. Ook de andere activiteiten gingen door 
waar dat kon, in aangepaste vorm.  

Opnieuw merkten we hoe weerbarstig de opgaven kunnen zijn waarvoor we staan. Bijvoorbeeld om 
samen met de gemeenschappen in de kernen van De Bilt te werken aan gedeeld eigendom van een 
zonneveld. Of om samen na te denken en te werken aan een warmtenet. Ik ben blij dat de 
maatschappelijke dialoog wel op gang lijkt te komen en dat we steeds beter zicht krijgen op hoe groot de 
opgave voor onze gemeenschappen is.   

Het besparen van energie in huizen en bedrijven blijft voorop staan. En voor het opwekken van eigen 
duurzame energie is het maximaal benutten van alle daken cruciaal. Maar het is realistisch om vast te 
stellen dat we daarmee niet voldoende energie zullen kunnen opwekken. Daarom moeten we met elkaar 
aan de slag blijven om te bepalen hoe we duurzame opwekprojecten kunnen realiseren die goed passen in 
onze leefomgeving. Daar is alle knowhow en creativiteit van onze burgers bij nodig. In 2021 gaat BENG! 
daar nog actiever naar op zoek.  

Nicole van Overbeek,  
voorzitter BENG! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENG! 
De Bilt, 18 mei 2021 
info@beng2030.nl 
www.beng2030.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bijlage: Overzicht informatiebijeenkomsten BENG! in 2020 

 

http://www.beng2030.nl/
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Bijlage: Overzicht informatiebijeenkomsten BENG! in 2020  
 

Door corona zijn veel geplande bijeenkomsten geannuleerd. Vanaf november 2020 biedt BENG! de 

informatieavonden online aan.  

                                                                                                                      deelnemers 

 

Verduurzamen van je woning - informatieavond 

15 januari Verduurzamen, hoe dan?   WVT, Bilthoven   16 

12 maart Verduurzamen van monumenten: 

  De Sluishoef De Bilt   WVT, Bilthoven   29  

9 april  Vier bewoners vertellen hun  

  ervaringen    WVT, Bilthoven   geannuleerd 

19 mei  Gas besparen in je woning      geannuleerd  

21 september Energietransitie in je huis  De Oude Winkel, De Bilt  geannuleerd 

8 oktober Check je cv en isolatie   Lichtruim, Bilthoven  geannuleerd 

15 december Check je cv en isolatie   Zoom-bijeenkomst  10 

 

 

VvE Platform - bijeenkomst 

24 maart Procesbegeleiding bij verbouwing Lichtruim, Bilthoven  geannuleerd 

9 november Thema-avond        geannuleerd 

 

Ledenbijeenkomst  

26 maart Thema-avond met presentatie:   

  ‘Met minder moeite duurzaam’  Lichtruim, Bilthoven   geannuleerd 

11 oktober Algemene Ledenvergadering  Fortzicht, Groenekan  livestream 

 

Zonnepanelen - informatieavond 

21 januari Alles over zonnepanelen  huiskamer Waterweg, De Bilt    

18 februari Alles over zonnepanelen  huiskamer Waterweg, De Bilt    

17 maart Alles over zonnepanelen      geannuleerd 

14 april  Alles over zonnepanelen      geannuleerd 

5 mei  Alles over zonnepanelen      geannuleerd 

9 juni  Alles over zonnepanelen      geannuleerd 

15 september  Zonnepanelen, twijfel je nog?   Lichtruim, Bilthoven  geannuleerd 

13 oktober Alles over zonnepanelen  Lichtruim, Bilthoven  geannuleerd 

1 december Alles over zonnepanelen  Zoom-bijeenkomst  11 

 

BENG! Energieloket – ‘open huis’ op zaterdag 

10 oktober Opening Energieloket   Wereldwinkel, De Bilt  inloop 

14 november Energieloket    Wereldwinkel, De Bilt  geannuleerd 

12 december Energieloket    Wereldwinkel, De Bilt  geannuleerd 

 


