
 
 
 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering BENG! 14 juni 2022           concept 23-6-2022 

Locatie: H.F. Witte Centrum, De Bilt 
 
Aanwezige leden en gasten:  

Jack van Asperdt Helma v.d. Veerdonk Karel Hebly 
Frank Koperdraat Paul Winkler Jan van den Hooff 
Rob Drieenhuizen Hans Schrijver F. Hoeben 
Michel Alexander Harry Hartman  Alies Vos 
Marjan Vervest Ron van Dijkhuizen Christoph Buter 
Ferrand op ten Noort Wim Mastop Dorien Bartels (gast) 
Johan Lembrechts Cor v.d. Berg Bertien van de Kerk (gast) 
Eugene Broeckeler Herman Verschuren  
Fred Steenwinkel Ko Grooteman  

  
Aanwezige bestuursleden: 

Nicole van Overbeek, voorzitter Frank van Kouwen, kandidaat secretaris 
Bouwe Taverne, bestuurslid duurzame opwek 
 

Jacob Vermeulen, bestuurslid warmte, 
mobiliteit 

Afwezig met kennisgeving:  
   Rob Stevers - penningmeester 
 
 

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
Nicole opent de vergadering en heet welkom. Helaas moest penningmeester Rob zich afmelden 
wegens ziekte. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De vier aanwezige bestuursleden stellen 
zich kort voor. 
 

2 Vaststellen verslag ALV van 17 juni 2021 
Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 

3 Bestuurssamenstelling 
• Per 1 januari 2022 is Cor van den Berg afgetreden als secretaris. Na bijna 5 jaar in die functie 

legde hij die neer wegens verhuizing naar Drenthe. Nicole noemt zijn specifieke bijdrage aan 
de professionalisering van documentenbeheer, processen en procedures. Zij bedankt hem 
hartelijk namens het bestuur. In Cors dankwoord roemt hij de rust in zijn nieuwe 
woonomgeving.  

• Jacob Vermeulen treedt vandaag af, na drieënhalf jaar van inspanningen voor het bestuur 
met focus op warmte en mobiliteit. Zijn nieuwe baan laat nu helaas te weinig tijd over. Nicole 
noemt als mooi, recent resultaat: de eerste elektrische deelauto in De Bilt. Ze bedankt Jacob 
hartelijk. Jacob zegt in zijn dankwoord graag een bijdrage aan het werk van BENG! te willen 
blijven leveren.  

• Het bestuur draagt vervolgens Frank van Kouwen voor als nieuwe secretaris. Frank stelt zich 
voor. Al vanaf zijn jeugd is duurzaamheid en milieu voor hem een belangrijk onderwerp. Het 
bepaalde ook zijn studierichting. Na een aantal jaren lidmaatschap en diverse contacten met 
BENG! wil hij nu graag in de secretarisfunctie zelf een bijdrage leveren aan het werk. Door 
ondersteuning van wat er loopt en ook door nieuwe dingen in te brengen. De 
ledenvergadering stemt – door applaus – in met de benoeming van Frank als secretaris.  



 

4 Terugblik afgelopen jaar 
Nicole wijst op het Jaarverslag 2021 ‘We maken meters’ waarin het bestuur bondig de resultaten 
beschrijft. Ze nodigt de bestuursleden hun ‘eigen’ deelgebieden en projecten kort mondeling toe te 
lichten. 
 

Bouwe over lokale opwek van duurzame energie:   
In het vorige ALV-verslag zag hij diverse zaken genoemd staan die nu veel verder zijn, Zoals het 

initiatief voor Zonneweide Voordaan. De vergunningsaanvraag van 30 mei jongstleden is een 
belangrijke stap, na een intensief participatietraject met bewoners en lokale organisaties. Het lijkt 
erop dat het vertrouwen van de Groenekanse gemeenschap is gewonnen. Na hun ferme nee tegen 
een windturbine zien ze zich misschien ook een beetje genoodzaakt.  

Ook het project Bitse Zonnedaken is op stoom gekomen. Vorig jaar is de Kwinkelier al geopperd, nu 
is de intentieovereenkomst met de eigenaar getekend voor 1500 panelen.  
 
Het zijn ontwikkelingen van schattig naar schaal, zoals bij het eerste lustrum van BENG! het motto 

werd. Schaal betekent niet dat het een-op-een- advies vervalt. Dat blijft BENG! zeker doen, met 
nieuwe energieambassadeurs erbij. Schaal betekent wel: koersen op 55% duurzaam en 
energieneutraal in 2030 en 100% in 2050. Daar zijn grotere projecten voor nodig. Bouwe noemt de 
ondersteuning van provinciale koepel Energie van Utrecht die daarbij helpt. Hij was mede-
initiatiefnemer en is er bestuurder. Verder memoreert Bouwe de Biltse gemeenteraadsverkiezingen. 
In individuele gesprekken die Nicole en Bouwe voerden met alle toenmalige lijsttrekkers heeft BENG! 

input kunnen leveren en goede contacten gelegd. In het nieuwe collegeakkoord staat 
energietransitie gelukkig ongeveer op één en krijgt ook ‘energiearmoede’ aandacht.   
Om de ambitie van BENG! waar te maken, is iedereen nodig. Er zijn veel posten in te vullen, ook als 
straks Zonneweide Voordaan kan starten. En BENG! wil graag ook in de andere kernen meer voet aan 
de grond te krijgen.  
 

Opmerking uit de zaal: Het lid stelt te hebben gezien hoeveel energie Bouwe in de 
bewonersparticipatie aan Zonneweide Voordaan heeft gestoken. “Ik ben een van de 
omwonenden. Het is mooi wat je voor elkaar hebt gekregen. Ik ben daar heel blij mee.” 

 

Jacob over duurzame mobiliteit: 
Elektrisch deelrijden is door toenmalig bestuurslid Christoph onder de aandacht gebracht. Jacob 
pakte het later weer op. Het bleek niet zo snel te kunnen, maar nu 2,5 jaar later is de eerste deelauto 
beschikbaar op een plek aan de Leyenseweg. Die vervolgens helaas nu 7 maanden opgebroken 
wordt. De auto gaat tijdelijk naar de Lijsterlaan. Er zijn vijf abonnees nu, om het rendabel te maken 
moet dat naar boven de 8. Het concept is overgenomen van MobiGo in Zeist. De rol van BENG! is nu 
vooral promotie. De hoop is snel een tweede auto te plaatsen.  
 
Vragen uit de zaal:  
Maar de 1e zit nog niet vol, dan al een 2e? Jacob: In Zeist bleek ook wat tijd nodig, maar daar zijn er 
nu 23. Daarom heeft BENG! er vertrouwen in. Een aantal Zeister gebruikers deelden hun 
enthousiasme.   
Kan het niet bij nieuwe bouwprojecten zoals op de plek van het voormalige politiebureau in Bilthoven 
als voorwaarde gesteld aan bewoners? Jacob: Verplichten kan niet, wel op sturen via parkeerbeleid.  
In een project in Utrecht komen vier deelauto’s in het souterrain te staan, dat is via de VvE geregeld. 
Zo kan het via de bouwer en de makelaar lopen, aangedragen door de gemeente. Nicole zal dit idee 
meenemen in de gesprekken met gemeente De Bilt.  
Dus mensen uit Zeist kunnen er mensen hier warm voor maken? Al gedaan? Jacob: Ja, er was een 
geanimeerde introductieavond, mensen maakten ook een proefrit.  



Waarom deze twee locaties, allebei in Bilthoven? Jacob: Daar bleken uit een kleine enquête van 
BENG! de meeste belangstellenden te wonen. En er waren twee bestaande laadpalen met 
beschikbaar. Maar waar elders interesse is, kan bij voldoende massa ook een standplaats komen.  
Is een bestaande laadpaal belangrijk voor de business case? Jacob: Het is wel praktisch. Maar het zou 
ook anders kunnen, bijvoorbeeld plaatsing op particuliere grond of bij een VvE-
appartementengebouw.  
 

Frank, secretaris:  
Frank kan naar zijn zeggen nog weinig terugblikken, want hij ‘zit er net bij’. Hij is positief verrast door 
de sfeer van ‘schouders eronder’, de energie binnen het bestuur en door wat er allemaal loopt.  
 

Nicole, over coöperatie zaken en warmtetransitie: 
Verwijzend naar het Jaarverslag 2021, onder besparen, licht Nicole toe: de twee activiteiten die 

BENG! al vanaf het begin uitvoert zijn de informatieavonden en de warmtescans. De infoavonden 

waren in 2021 allemaal online. Met een goede opkomst, hoewel vaak de helft na aanmelding toch 
niet verscheen. De warmtescans waren – na een stop door corona – zeer gewild, er ontstond een 
wachtlijst. Gelukkig zijn er nu vier extra energieambassadeurs in opleiding. En BENG! koopt twee 

extra warmtecamera’s. Verder lopen er twee wijkinitiatieven: BENG! ondersteunt 
bewonersgroepen in La Plata (De Bilt) en Brandenburg West (Bilthoven) bij hun intiatieven voor 
besparing. 
 

Wat de warmtetransitie betreft: er is veel gebeurd voor een bronnet in Brandenburg West. 
Technisch zijn de energieambassadeurs nauw betrokken en voor de participatie van bewoners is veel 
werk verzet. Het kost veel tijd om mensen te vinden die willen meepraten en meedenken, maar dat 
lijkt nu te gaan lukken. De toegekende rijkssubsidie van 4 miljoen voelt wel als een hele 
verantwoordelijkheid. Met de mede-initiatiefnemers gemeente De Bilt, SSW en Hoogheemraadschap 
zijn nog goede afspraken nodig. Vanwege de nieuwe gemeenteraad ligt het wat stil.  
 

Vragen en opmerkingen uit de zaal:  
Er ligt te veel nadruk op zonnepanelen, te weinig op warmte. Terwijl dat technisch 
eenvoudiger is, waarom doen we zo weinig aan warmte? Nicole: Warmtetransitie is 
complexer en ingrijpender voor je huis. Er is geen laaghangend fruit. Het bronnet in 
Brandenburg is ook een jarenlang project. Voor bewoners is een warmtepomp en de nodige 
isolatie best een investering.  
En dat is extra moeilijk juist voor wie het eigenlijk het hardste nodig heeft.  
Ik wil wel een warmtepomp, maar wat gaat er collectief gebeuren? Straks past daar geen 
warmtepomp meer bij. Bouwe: BENG! dringt er bij de gemeente daarom op aan: maak nou 
een warmtevisie. Er ligt steeds meer druk op het verschijnen van een concreet plan voor 
welke wijk hoe en wanneer aan de beurt is.  
En waterstof? Bouwe: De toepassing op individueel niveau valt tegen. Bovendien is er altijd 
andere energie voor nodig, het is een secundaire warmtebron. Er zijn wel ontwikkelingen 
voor de industrie, maar voor particulieren is het niet iets om op te wachten.  

 

Nicole: Met een klein team van professionals is flink ingezet op communicatie en participatie van 
bewoners en leden. Er kwam een nieuw logo, een nieuwe website en BENG! bericht nu ook frequent 

op social media om een jongere doelgroep te bereiken. Daarnaast zijn er 6 nieuwe vrijwilligers 
actief geworden op allerlei gebieden. Maar met de huidige ambities zijn meer mensen nodig, om 

mee te denken en voor hand- en spandiensten. Bouwe: Er startte een onder de noemer Slimme 
Oplossingen. De groep komt halfjaarlijks bij elkaar om innovatieve kansen te bespreken en hopelijk 
nieuwe projecten samen aan te pakken.    
 



Nicole: In de gevoerde een-op-een-gesprekken met alle lijsttrekkers is steeds ook gesproken over 

bewoners met een kleine beurs. Voor hen wil BENG! ook projecten starten. Verder promoot 

BENG!  om actief; deze coöperatieve leverancier verkoopt lokaal opgewekte duurzame energie. 
Nicole constateert algemeen terugblikkend: er is een bruisend gevoel bij BENG! terug.   
 
Er zijn geen vragen meer over het Jaarverslag 2021. Door applaus stelt de Algemene 
Ledenvergadering het verslag vast.  
 

5. Financiën 2021 
Penningmeester Rob kon er vanavond niet bij zijn. De jaarcijfers 2021 en het verslag van de 
kascommissie zijn bij de uitnodiging aan iedereen gestuurd. 
Vraag over de jaarcijfers: In de balans staat een surplus van 90.000 aan subsidie, gebeurt daar iets 
leuks mee? Bouwe: Het zijn overloopposten, voor een groot deel voor voorziene uitgaven. Ook voor 
Zonneweide Voordaan en voor door corona nog niet uitgevoerde voorgenomen zaken.   
 
Fred Steenwinkel van de kascommissie deelt mee: De kascommissie heeft steekproeven uit de 
transacties bekeken; alle vragen zijn bevredigend door de penningmeester beantwoord. Verder stelt 
de kascommissie dat de huidige grote projecten van BENG! de capaciteit van de kascommissie is 
overstegen. Voor volgend jaar is het advies een accountant in te schakelen.  
Nicole: Het bestuur van BENG! neemt dat advies van de kascommissie over.  
 
De ALV geeft met applaus goedkeuring op de jaarcijfers 2021 en verleent de kascommissie decharge.  
 

6.  Rondvraag 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. Nicole vraagt aandacht voor de presentatie die volgt over 
het nieuwe project Biltse Zonnedaken, door projectleider Dorien Bartels.  
 

Presentatie project Biltse Zonnedaken: Waarom liggen die grote daken nog niet vol?  
 
Bouwe leidt in: Door financiële bijdragen van provincie, Rabobank en gemeente De Bilt kan BENG! 
een paar jaar mee-investeren in het beleggen van grote daken met zonnepanelen. Het gaat om 
initiatieven vanaf 100 panelen. BENG! heeft positieve ervaringen, zoals met de 3000 panelen op de 
daken van RIVM, op de Biltsche Hof, een zonneveld van 1000 panelen bij de waterzuivering en met 
bijvoorbeeld het Nieuwe Lyceum met 800 panelen. BENG! heeft ook negatieve ervaringen, met 
tegenstand en de moeite en tijd die het kost. Ook de netcongestie is een tegenbeweging. Naar de 
politiek is voortdurend geuit: niet eerst op dak en dan op land, maar tegelijk. Dak alleen is te weinig 
en te langzaam. Ter illustratie: bij Zonneweide Voordaan gaat het om 35.000 panelen in één keer.  
 
Dorien: Biltse Zonnedaken is een tweejarig stimuleringsprogramma. Concrete doelstelling is 
minimaal 60 dakeigenaren te bereiken, met de hoop daar 10 projecten uit te halen. Daarin kunnen 
leden en andere inwoners mee-investeren en -profiteren. Doel is zo ongeveer 400 mensen te 
betrekken, ook mensen met een smallere beurs. Er is een brainstormgroep geformeerd om over dat 
laatste te denken, daaraan neemt ook Biltse klimaatburgemeester Elke Rabé deel.  
 

Vragen uit de zaal:  
Wat is de ondergrens qua grootte? Dorien: BENG! gebruikt SCE-subsidie. Dat kan vanaf 40 
panelen maar het is pas rendabel vanaf 100 stuks. Dat kan een dak zijn tussen ongeveer 300 
tot 500 m2.  
Dus geen zonneprojecten puur voor de dakeigenaar zelf? Dorien: Dat is leuke bijvangst, maar 
het doel is coöperatieve projecten te realiseren. Maar alles start met: is de dakeigenaar 
welwillend, we doen geen onderzoek voor een rapport dat in de la verdwijnt.  



Krijgt de dakeigenaar iets? Dorien: Ja, wel wat, hoeveel is onderhandelbaar. Misschien een a
 aandeel van 10-20%. Maar het biedt vooral goodwill in de eigen buurt.  

Via Biltstroom? Dorien: Daar hebben we nog geen afspraken over. Het kan ook via een a
 andere coöperatieve vorm.  

Kan Stedin de stroom verwerken? Dorien: De netcongestie werd bekend net na de start van 
het project. Maar tot 200 panelen per project kan het sowieso.  En kleinverbruikers en wie al 
een grootverbruikersvergunning heeft kan niet geweigerd. De provincie onderzoekt ook 
andere slimme mogelijkheden, zoals opslag.  
Zijn er genoeg zonnepanelen beschikbaar? Dorien: Omvormers zijn meer het probleem. Maar 
als de installateur die aanbiedt in het contract ligt bij die partij het probleem. Maar het kan 
wel steeds prangender worden.  
Waarom ons niet meer op warmte richten? Bouwe: Daarvoor is initiatief vanuit bewoners 
nodig. De focus ligt hier op PV.  
Is het ook interessant voor mensen die al panelen hebben? Dorien: Ja. Het gaat niet via 
salderen, dus als investeerder krijg je ‘een rendementje’. Dat komt uit subsidie op de 
opgewekte stroom en uit de marktprijs van de stroom die je levert.  
Je koopt dus een aandeel eigenlijk? Dorien: Dat klopt.  
Zijn jullie al bezig met dakeigenaren? Dorien: Met Biltstroom heeft BENG! al twee collectieve 
zonneprojecten. Dat was via de postcoderegeling, de SCE-subsidie is de opvolger daarvan.  
Geen postcode-eisen nu? Dorien: Nee, maar wel gericht op de directe omgeving. Maar het 
kan ‘administratief wel gebracht worden naar wie interesse heeft’. 

 
Dorien: Het project heeft een eigen website, daar kun je ook naar verwijzen als je iemand spreekt. Er 
zijn nu met 30 mensen gesprekken geweest, maar nieuwe input voor mogelijkheden is welkom: 
graag mensen met grote daken benaderen die u kent.  Met de Kwinkelier en VvE Poorthoven II zijn 
nu intentieovereenkomsten getekend. En bijna met twee scholen en een sportclub.  
 

Vragen uit de zaal:  
Kan het ook een overkapping zijn, over een plein bijvoorbeeld? Dorien: De meerkosten zijn 
lastig, maar ideeën zijn welkom. Bouwe: Help ons aan ‘warme contacten’, iemand die je kent, 
dat werkt vaak beter.  
Dus extra kosten zijn lastig? Wat als de dakconstructie eerst verbeterd moet worden? Bouwe: 
Altijd de moeite waard om de mogelijkheden te onderzoeken. De daken van het RIVM leken 
bijvoorbeeld niet geschikt, maar toen bleek het mogelijk die eerder te vernieuwen dan in de 
planning stond. Als de klant warmloopt, zijn vaak toch oplossingen te bedenken.  
Minimaal 100 zonnepanelen is gebaseerd op de huidige prijzen? Dorien: Een project loopt 
over 15 jaar, dus prijzen zijn moeilijk te voorspellen. Binnen het project is gekozen voor een 
voorzichtige business case.  
Wat gebeurt er met de Kwinkelier? Dorien: Het gaat om twee daken vooralsnog, met plek 
voor ongeveer 1500 panelen in totaal. Het zou jammer zijn dat terug te moeten brengen naar 
200 vanwege de netcongestie. Daar zijn we mee bezig, we zijn in de verkenningsfase.  

 

7  Sluiting en borrel 
Nicole bedankt iedereen en sluit de vergadering. Iedereen is welkom bij de bar.  
  


