JAARVERSLAG 2021
BENG! zet zich nu negen jaar in voor meer
energiebesparing en meer lokale opwek. Voor
een energieneutraal De Bilt. Dat doen we met
ledensteun, actieve vrijwilligers en diverse specialisten en relaties, vanuit een gedreven bestuur. In 2021 is er veel gebeurd, in dit verslag
geven we een overzicht.
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Het jaar in het kort

“Terugblikkend zie ik verandering bij BENG!

Veel inspanning ging ook naar het plan voor een warm-

Er is meer energie, voornemens worden daden, we

tenet in de Bilthovense wijk Brandenburg West. Een

maken meters. De strategie die we met onze inner cir-

project samen met gemeente, SSW en Hoogheemraad-

cle kozen, betaalt zich uit. Ik zie meer zelfvertrouwen

schap. De subsidieaanvraag bij het Rijk is in maart ‘22

en voel het ook. De eigen plek doet daar goed aan: we

gehonoreerd, we kunnen verder. De warmtetransitie

hebben we nu een werk- en vergaderruimte waar we

van de hele gemeente is nog een puzzel, er is snel

ook relaties ontvangen. Ons netwerk verstevigt, meer

meer aandacht voor nodig. In oktober 2022 maakt de

vrijwilligers willen iets doen en zetten hun kennis in, we

gemeente haar warmtevisie bekend, we hopen op con-

groeien en professionaliseren.

crete plannen daarin. Welke wijken gaan we hoe aanpakken? Er is haast bij.”

Natuurlijk remde corona af. En we maken ons flink zorgen over het tempo, ook in gemeentebeleid. Anderzijds

Nicole van Overbeek, voorzitter BENG!

wordt de urgentie door meer mensen gevoeld: iedereen

6 mei 2022

wil minder afhankelijk worden van gas. Dat geeft weer
wind mee.
Mijlpalen? Ja, die waren er zeker:

• Project Zonneweide Voordaan in Groenekan is gestart, een nieuw grootschalig initiatief samen met
BHM Solar. BENG! zet zich intensief in voor het betrekken van bewoners. Dat bracht voldoende vertrouwen in draagvlak voor de volgende stap: een
vergunningsaanvraag in mei 2022.

• Het team van energieambassadeurs kreeg welkome
uitbreiding, drie nieuwe vrijwilligers zijn in opleiding.

• Nieuwe professionals zijn bij het werk betrokken,
onze organisatiekracht neemt toe.

• Project Biltse Zonnedaken startte met vaart. Met
steeds meer contacten met eigenaars van grote
daken. De eerste intentieovereenkomst is getekend,
voor zonnepanelen op winkelcentrum De Kwinkelier.

• De eerste elektrische deelauto staat op de LeyenBENG! is de energiecoöperatie van, voor en door

seweg.

• En, lang gewenst en nu voor elkaar: een fris nieuw

bewoners van gemeente De Bilt

logo en een nieuwe website.
- Jaarverslag BENG! 2021 -
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Besparen

Informatieavonden en warmtescans

Wijkinitiatieven

De gratis informatieavonden, door de energieambassa-

BENG! stimuleert en steunt wijkinitiatieven. In dat kader

deurs van BENG!, zijn al jaren een belangrijk informatie-

liet BENG! voor ongeveer 100 woningen in de wijk Bran-

middel gericht op alle bewoners van De Bilt. De thema’s

denburg West een gedetailleerd isolatieplan maken.

zijn praktisch, zoals het stapsgewijs isoleren van je wo-

Een architect werkte in opdracht de mogelijkheden voor

ning, al of niet kiezen voor een warmtepomp, zelf je cv

3 standaardtypen woningen uit. Zo kunnen bewoners

goed instellen en ‘alles over zonnepanelen’. Corona zat

gemakkelijker hun maatregelen kiezen, een kostenin-

dwars, daardoor waren er in 2021 minder bijeenkom-

schatting maken en gezamenlijk inkopen. Met enkele

sten en alleen online: 10 zoombijeenkomsten met totaal

wijkbewoners werkt BENG! nu verder aan promotie en

150 belangstellenden.

deelname aan dit plan.

Warmtescans zijn een gewild product, maar corona

Ook in de wijk La Plata ging BENG! in gesprek. In ver-

maakte deze huisbezoeken moeilijk. De infrarood-scans

schillende contacten en bij bewonersbijeenkomsten is

van woningen, inclusief advies, zijn alleen in het stook-

de mogelijkheid van gezamenlijk initiatief voor verduur-

seizoen mogelijk, als het buiten koud is. In seizoen 2020-

zaming van de woningen voor het voetlicht gebracht. Als

2021 zijn ‘maar’ 20 scans gemaakt. In 2021-2022 groeide

bewoners hiermee bezig gaan, biedt BENG! ondersteu-

dat naar ruim 60. Door een piek van aanmeldingen

ning.

ontstond een wachtlijst en was er een aanmeldingsstop.
Voor meer capaciteit zijn drie nieuwe energieambassadeurs in opleiding voor het komende seizoen.
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Opwekken

Biltse

Zonnedaken

Kosteloze begeleiding bij uw zonnestroomproject

Er zijn nog veel grote Biltse daken voor zonnestroom te

BENG! acht ‘zon op dak’ belangrijk, maar lang niet genoeg

benutten, maar dakeigenaren zijn druk of zien er te veel

voor de noodzakelijke energietransitie. Dus zijn tegelijker-

tegenop. Daarom startte BENG! het project Biltse Zonne-

tijd andere acties nodig. Zoals de ontwikkeling van ‘zon

daken, een tweejarig stimuleringsprogramma voor zon-

op land’-projecten, oftewel zonneweides. In 2021 koos

nepanelen op grote daken. BENG! biedt de dakeigenaren

BENG! – uit drie voorstellen van projectontwikkelaars

kosteloos deskundige begeleiding: ’van haalbaarheids-

– voor samenwerking met BHM Solar voor het initiatief

onderzoek tot openingsfeestje’. Voor dit project ging de

Zonneweide Voordaan. De locatie is een beschikbaar

website www.biltsezonnedaken.nl online. Biltse Zonne-

grasperceel in Groenekan, naast snelweg A27. Het is een

daken is mogelijk door financiële steun van gemeente,

omvangrijk project dat van BENG!, ook financieel, een

provincie en Rabobank.

nieuwe schaalgrootte van investering vraagt. Voor dit project ging de website www.zonneweidevoordaan.nl online.

Een eerste actie gold winkelcentrum De Kwinkelier. Na
maanden van voorbereiding is in april 2022 een inten-

Zowel BHM als BENG! hebben een coöperatief project

tieovereenkomst met de eigenaar gesloten voor circa

als doel, met medezeggenschap en minimaal 50% lokale

1500 zonnepanelen. Ook met onder andere scholen,

eigendom: ‘Door, voor en van Groenekan.’ Ook bewo-

sportverenigingen en een VvE lopen serieuze contacten.

ners die niet zelf kunnen investeren zullen meeprofite-

Als er coöperatieve projecten mogelijk blijken, zet BENG!

ren van de opbrengst. Voor dit project wordt een risico-

zich ervoor in ook bewoners ‘met een smalle beurs’ te

dragende lening aangegaan van het Ontwikkelfonds van

betrekken.

Rijk en provincie. Kennis wordt ingehuurd van de koepelcoöperatie Energie van Utrecht, partner BHM Solar
en landschapsarchitecten Bureau Eelerwoude.
BENG! voerde een intensieve eerste ronde voor bewonersparticipatie uit. Met omwonenden, andere bewoners, Groenekanse verenigingen en gemeente zijn in het
najaar gesprekken gevoerd en bijeenkomsten geweest.
De geuite wensen en zorgen zijn verwerkt in het ontwerp voor de zonneweide. Er is voldoende vertrouwen
in draagvlak ontstaan om de volgende stap te nemen:
de vergunningsaanvraag bij de gemeente vindt plaats in
mei 2022. Bij gunstig vervolg kan Zonneweide Voordaan
in 2024 in gebruik zijn.
- Jaarverslag BENG! 2021 -
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Warmte

Warmtenet voor Brandenburg West
BENG! is een van de initiatiefnemers voor een innovatief, duurzaam warmtenet voor de wijk Brandenburg
West in Bilthoven. Met gebruik van restwarmte van
de nabijgelegen rioolwaterzuivering kan dit de eerste
gasvrije wijk worden in De Bilt. Projectpartners zijn de
gemeente De Bilt, woonstichting SSW en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In 2021 heeft de gemeente rijkssubsidie aangevraagd, in maart 2022 is die
toegekend. Nu kan het echt van start. Voor het Rijk geldt
dit als een zogenaamd ‘proeftuinproject’: de ervaring
kan straks ook elders gebruikt. Daarom heeft nu ook de
provincie financiële steun toegezegd.
Het gaat om de aanleg van een warmtenet, een zogenaamd bronnet, voor 600 woningen. Daarbij is ook een
betere isolering van die woningen wenselijk, want dan
neemt de warmtepomp in elk huis minder elektriciteit.
Deelnemen vergt dus ook van de eigenaar-bewoners
een investering. Cruciaal voor voldoende animo is: vaak
met bewoners in gesprek gaan, goede informatie geven
en de beluisterde wensen en behoeften inpassen in de
aanpak. Dat vergt een inhaalslag.
Het is een groot en complex project. BENG! ziet daarom
de noodzaak van het aantrekken van hooggekwalificeerde projectleiding door de gemeente. Voor zichzelf ziet
BENG! een actieve rol ten behoeve van de bewonersparticipatie. Met medezeggenschap en minimaal 50%
mede-eigenaarschap als focus.
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Mobiliteit

Groen deelrijden
Na twee jaar voorbereiding is in 2021 elektrisch deelrijden in De Bilt daadwerkelijk gestart. Een eigen analyse
van de beschikbaarheid bij bestaande laadpalen en
diverse gesprekken met de gemeente leidden afgelopen
jaar tot het reserveren van twee laadpalen voor dit doel.
MobiGo (voorheen Samen Slim Rijden Zeist) hielp organisatorisch en operationeel vanuit hun ruime ervaring;
in Zeist rijden al 23 elektrische deelauto’s. Er was een
proefrijdag en sinds februari ‘22 staat de eerste deelauto in De Bilt, standplaats Leyenseweg in Bilthoven. Onder de naam MobiGo De Bilt powered by BENG!, werkt
BENG! verder aan meer deelnemers en meer locaties.

- Jaarverslag BENG! 2021 -
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BENG! als coöperatie

Leden

ALV en BLV
Op 17 juni 2021 vond de Algemene Ledenvergadering

Energiecoöperatie BENG! heeft 403 particuliere leden

plaats. Daarnaast raadpleegden we leden in een bijzon-

en 17 bedrijfsleden (stand maart 2022). We streven naar

dere ledenvergadering op 14 oktober over het plan voor

groei van dit ledenaantal; het maakt draagvlak zichtbaar

Zonneweide Voordaan.

en steunt ons bij de inspanningen. In 2022 brengen we
daarom het lidmaatschap actiever onder de aandacht.

Bestuur

Actieve leden-vrijwilligers

Het bestuur van BENG! bestaat uit (status mei 2022):

BENG! kent diverse werkgroepen waarin leden met
specifieke interesse, kennis of ervaring samenwerken.
De energieambassadeurs vormen al jarenlang een deskundig team van vrijwilligers dat veel werk verzet. Zij
bieden technische begeleiding, bijvoorbeeld voor project Brandenburg West, verzorgen informatieavonden
voor bewoners en voeren warmtescans uit. Daarnaast

•
•
•
•
•
•

Voorzitter: Nicole van Overbeek
(Beoogd) secretaris: Frank van Kouwen
Penningmeester: Rob Stevers
Bestuurslid Opwek: Bouwe Taverne
Bestuurslid Warmte: Jacob Vermeulen
Bestuurslid Participatie en communicatie: vacant.
Waarnemer: Nicole van Overbeek

zijn er werkgroepen op het gebied van warmte, visie en
energieopslag. Een nieuwe groep startte om zich breed

Frank is vanaf 1 januari 2022 bij BENG! actief. Hij wordt

te richten op ‘slimme oplossingen’. Andere vrijwilligers

in de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2022

en betaalde krachten werken in teamverband aan de

voorgedragen als nieuw bestuurslid met de secreta-

verschillende projecten.

ris-portefeuille. Frank neemt die taak over van Cor van
den Berg. Cor heeft zich bijna vijf jaar voor BENG! inge-

We noemen alle actieve leden en vrijwilligers samen

zet en nam afscheid wegens verhuizing.

onze ‘inner circle’. Met deze groep belegden we verscheidene bijeenkomst over strategische zaken. In 2021

Visie

hebben we zo ons voornemen gerealiseerd om deze
groep vaker te betrekken. Dit leidde tot bredere analy-

Rol in regionale strategie

ses en betere keuzes. Het aantal nauw betrokkenen is

Gemeente De Bilt heeft, net als alle andere gemeenten,

ook gegroeid, uit het netwerk komt geregeld het zeer

in 2021 een eigen ‘bod’ uitgebracht binnen de zogehe-

welkome aanbod: ‘kan ik iets betekenen?’ Hoewel de

ten Regionale Energie Strategie: RES 1.0. Daarmee ver-

post ‘verenigingskosten’ daardoor groeit, willen we blij-

plicht de gemeente zich vóór het jaar 2030 het volgende

vend meer investeren in contact met en uitbreiding van

te realiseren: 30 ha zonnevelden, 5 ha zonnedaken en

deze ledengroep.

een onderzoek naar 1-2 windmolens. Zonder windmolens moet er nog 20 ha zonneveld bij.
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De RES wordt in 2023 herzien en naar verwachting gaat

Netwerk

aanzet gegeven voor een platform dat kennis en kapi-

de landelijke doelstelling voor 2030 dan omhoog. Dat zal

taal beschikbaar stelt aan lokale coöperatieve initiatie-

een nog groter beroep doen op alle gemeenten, ook op

Contact gemeente en raad

De Bilt. BENG! bracht die prognose onder de aandacht

BENG! spant zich in voor duurzaam gemeentelijk ener-

bij de lokale politiek.

giebeleid. Om onderwerpen te agenderen en bewaken

BENG! neemt deel in om | nieuwe energie, de landelijke

ven voor de energietransitie.

voeren we gesprekken met ambtenaren, raadsleden en

coöperatie van tientallen lokale energiecoöperaties. In

Urgentie in De Bilt

politieke partijen. Maandelijks is er overleg met de wet-

2021 voerden we een wervingscampagne voor meer Bilt-

De noodzaak en urgentie van de energietransitie wor-

houder. Verder ‘spreken’ we regelmatig ‘in’ bij gemeen-

se klanten voor deze supergroene niet-winstbeogende

den voor steeds meer mensen duidelijk. Maar voor een

teraadsvergaderingen.

energieleverancier. We zorgden voor abri’s, flyers en social

rol voor de eigen gemeente is niet iedereen enthousiast.

mediaberichten, maar de plotselinge gascrisis maakte veel

Er is - begrijpelijke - weerstand bij een claim op landelijk

Lokale relaties

mensen afwachtend. Er zijn 187 Biltse om-klanten (stand

gebied, met argumenten zoals ‘het bederft het uitzicht’

BENG! heeft – onbedoeld - haar origine in de kernen De

januari ’22). Nieuwe wervingsactiviteiten staan op de rol.

en ‘kunnen ze dat niet ergens anders doen?’ Zo slaag-

Bilt en Bilthoven. In 2021 werkten we gericht aan contac-

den inwoners van de groene kernen van De Bilt er in

ten in de groene kernen. Zo zijn goede relaties en werk-

2021 in om de mogelijke komst van windmolens tegen

verbanden ontstaan met het Maartendijks Zonnecollec-

te houden. Dat betekent echter meteen dat veel meer

tief, Westbroeks Energie Initiatief (WEI) en individuen uit

Sinds 2021 werkt een groeiend team van parttime inzet-

grond gebruikt moet gaan worden voor zonnepanelen.

Energie De Bilt. Gezamenlijk kunnen we meer kennis en

bare professionals voor BENG! en de verschillende pro-

De transitie-opdracht blijft immers staan. De omslag zal

mensen inzetten en verbreden we de basis voor de ener-

jecten. Om bewoners bij een groeiend aantal projecten te

nog jaren nemen, met een nog lang niet duidelijk eind-

gietransitie. Dit past goed in de eerder gekozen strate-

betrekken zijn steeds meer participatieactiviteiten uitge-

plaatje.

gie ‘niet alles zelf te willen doen’. Veel liever werken we

voerd. Daardoor bouwen we in de verschillende kernen

samen met lokale partners en verenigingen in de diverse

van De Bilt steeds meer contacten op. Zoals in Groenekan

Verkiezingen 2022

kernen die voor hun eigen omgeving bezig zijn.

rond het initiatief Zonneweide Voordaan en via wijkbij-

In de aanloop naar lokale verkiezingen legde BENG! de

Een speciale relatie is onze ‘zuster coöperatie’ Bilt-

eenkomsten in de wijken Brandenburg West in Bilthoven

(zittende) gemeenteraad haar visie voor op de ener-

stroom, een initiatief van BENG! Deze coöperatie heeft

en La Plata in De Bilt.

gietransitie en de rol van de gemeente. De komende

twee collectieve zonnestroomprojecten van groepen

raadsperiode wordt cruciaal. Van de ambitie moet im-

omwonenden onder haar beheer.

Communicatie, marketing en participatie

In het verslagjaar waren we voor het eerst structureel
actief op sociale media, om ook jongere doelgroepen

mers nu echt werk gemaakt worden, bovendien wordt
de opdracht waarschijnlijk nog groter. De gemeente zal

Provinciaal en landelijk netwerk

beter te bereiken. Andere resultaten zijn: een nieuw

mentaal, ambtelijk en politiek bestuurlijk volop in actie

In 2021 is het Projectbureau van de koepelcoöperatie

logo en een nieuwe website, twee nieuwe projectweb-

moeten komen. Dat baart zorg, want BENG! ziet dat ge-

Energie van Utrecht (EvU) gestart. EvU is de onder-

sites, publiciteit via advertorials en persberichten en de

brek aan capaciteit en kennis het gemeentelijk apparaat

steunende kennisinstelling van en voor alle Utrechtse

organisatie van evenementen en veelsoortige bijeen-

parten speelt. Daardoor liepen processen lang, vielen

energiecoöperaties. Een bestuurslid van BENG! was

komsten met leden en bewoners. De professionalisering

geen besluiten of werden die niet of (te) laat uitgevoerd.

medeoprichter en heeft zitting in het bestuur. EvU werkt

en groei van dergelijke activiteiten wordt weerspiegeld

We hopen op een positieve verandering.

samen met de landelijke koepel van energiecoöperaties:

in de toegenomen ‘inhuurkosten’ voor communicatie-

Energie Samen. Verder is met de Rabobank in 2021 een

en participatie.

- Jaarverslag BENG! 2021 -
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Jaarrekening 2021

Geconsolideerde jaarrekening coöperatie BENG! U.A. 2021
Geconsolideerde Balans
debet

31/12/2021

31/12/2020

Deelnemingen

credit

31/12/2020

54.763

17.191

-11.003

37.571

43.760

54.763

Eigen vermogen

Deelneming om

10.000

10.000

Algemene reserve
Resultaat lopend jaar

Vorderingen

Totaal Eigen Vermogen

Nog te ontvangen bedragen

2.024

7.272

Overlopende activa
Lening Energie van Utrecht

Kortlopende schulden
5.000

5.000

Nog te betalen kosten

12.909

9.541

0

6.000

Surplus subsidie gemeente

32.649

47.649

5.000

11.000

Surplus subsidie provincie

58.188

0

Subsidie Rabobank

4.117

0

Lening Ontwikkelfonds
Energie Samen

9.045

0

Lening Biltstroom
Totaal overlopende activa

Liquide middelen
Betaalrekening

47.746

57.525

Vennootschapsbelasting

-2.858

6.954

Spaarrekening

88.786

28.690

BTW

-4.253

-4.420

136.532

86.215

109.797

59.725

153.556

114.487

153.556

114.487

Totaal liquide middelen
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Totaal kortlopende schulden

Geconsolideerde Verlies- en winstrekening BENG!
2021

2020

Contributie leden

10.245

10.300

Opbrengst energiecontracten om

11.465

10.741

599

98.278

Gerealiseerde subsidie gemeente

60.000

36.345

Gerealiseerde subsidie overigen

13.370

0

100

0

95.779

155.664

1.368

226

Bestuur en vereniging

14.139

7.577

Besparen

18.133

15.980

1.723

8.737

Communicatie, marketing en participatie

49.294

23.239

Financien

-1.651

2.754

Project Voordaan

12.347

0

Project Biltse Zonnedaken

13.370

0

Projectkosten 2020

0

52.171

Overige baten en lasten

0

0

Totaal kosten

108.724

110.684

Resultaat voor belasting

-12.945

44.980

Vennootschapsbelasting

-1.942

8.996

-11.003

35.984

Opbrengsten

Overige opbrengsten

Ontvangen rente
Totaal opbrengsten

Kosten
Algemene kosten

Opwek

Resultaat na belasting
- Jaarverslag BENG! 2021 -
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Toelichting op de jaarrekening 2021
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers van

In 2021 heeft BENG! om haar ambitie ‘van schattig naar

de twee in 2015 opgerichte BV’s opgenomen, te weten

schaal’ te realiseren meer gebruik gemaakt van profes-

BENG! Bedrijven BV en BENG! Zonneweide BV. In BENG!

sionele ingehuurde krachten. Hierdoor zijn met name

Bedrijven BV zijn in 2021 twee projecten uitgevoerd,

de kosten onder de posten Besparen en Communicatie,

dit zijn: Biltse Zonnedaken en Zonneweide Voordaan.

marketing en cummunicatie gestegen. Er is onder an-

In BENG Zonneweide BV hebben nog geen activiteiten

dere een nieuw logo en een nieuwe website ontwikkeld.

plaatsgevonden.

De kostenstijging bij de post Bestuur en vereniging heeft
te maken met licentie en implementatie van het docu-

Het geconsolideerd resultaat is uitgekomen op

mentatie- en administratieprogramma Econobis en met

-/- € 12.945.

kosten voor ledenbijeenkomsten en training van energieambassadeurs. Daarnaast is BENG in 2021 een eigen

Voor de realisatie van Zonneweide Voordaan zijn in

ruimte (hub) gaan huren in de voormalige Aeres MAVO

2021 kosten gemaakt die deels zijn gefinancierd vanuit

in Bilthoven.

een lening vanuit het Ontwikkelfonds Energie Samen.
Het project wordt samen met BHM Solar gerealiseerd.
In 2022 zal nog verrekening van kosten met BHM Solar
plaatsvinden.
In 2021 is het project Biltse Zonnedaken gestart met
subsidie vanuit provincie Utrecht, gemeente de Bilt en
de Rabobank. Het gaat om een campagne van 2 jaar, om
meer grote daken te voorzien van zonnepanelen.
Het aantal leden is in 2021 afgenomen waardoor de
contributie-opbrengsten licht gedaald zijn. De opbrengst
vanuit wederverkoop is in tegenstelling tot 2020 nauwelijks gestegen, met name vanwege de onrust op de
energiemarkt. Met uitgevoerde energiescans In 2021 is
€ 599 gerealiseerd, in 2019 was de realisatie € 900. Door
coronamaatregelen daalde het aantal van deze scans
aan huis.
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Vooruitblik

De urgentie van energiebesparing en meer lokale op-

Kom erbij

wek wordt in de komende jaren alleen maar groter. Zo-

De activiteiten van BENG! zijn niet mogelijk zonder men-

wel financieel (hoge prijzen) als politiek (opdracht vanuit

sen en organisaties die hun tijd, kennis en denkkracht

de RES en geen Russisch gas of olie meer). Bovendien

willen inzetten voor de energietransitie in De Bilt. We

worden de berekeningen en zichtbare gevolgen van

zijn blij te ervaren dat die groep groeiende is. Onze

klimaatverandering met de dag alarmerender. Steeds

wens en intentie is die veelsoortige vormen van samen-

meer mensen maken zich zorgen en willen iets doen,

werking voortdurend uit te blijven breiden.

dat geeft hoop op meer actie. We kijken ook uit naar
samenwerking met een nieuw college en een nieuwe
gemeenteraad. Veel politieke partijen hebben duur-

Nicole van Overbeek, voorzitter
16 mei 2022

zaamheid benadrukt in hun programma. Ook dat schept
positieve verwachtingen.
Voor wie niet kan investeren
We beseffen goed dat de hoge energieprijzen voor een
deel van de inwoners van De Bilt een groot probleem
vormen. En juist zij zijn vaak niet in de gelegenheid zijn
om te investeren in besparende maatregelen. BENG! wil
proberen te helpen. Bijvoorbeeld met gratis producten
voor energiebesparing in huis. Ook onderzoeken we
manieren -onder de werktitel ‘Voor niks gaat de zon op’manieren om zonnepanelen mogelijk te maken voor
huishoudens met een kleine beurs.
Veel voor de boeg
We blijven ons inzetten voor alle lopende zaken. Daarbij
zijn twee projecten voor BENG! ongekend groot. Zo gaat
Zonneweide Voordaan met de vergunningsaanvraag in
het voorjaar van ’22 een nieuwe fase in. Voor Groenekan, heel De Bilt, maar ook voor BENG! een spannende
ontwikkeling. Tegelijk moet het innovatieve plan voor
een duurzaam warmtenet voor de Bilthovense wijk

www.bengdebilt.nl

Brandenburg West in een versnelling gaan komen, nu

©BENG!

het Rijk subsidie toekende. Een intensief traject waar-

Alle rechten voorbehouden

voor nog veel moet gebeuren.
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