5 september 2020

Van de voorzitter
In de afgelopen maanden is er veel gebeurd en was er veel anders. Zo moest BENG! alle thema- en
informatieavonden annuleren en moest vergaderen opeens online. Gelukkig kan er langzamerhand
wat meer, je ziet het in de agenda op de website. We zien er naar uit leden, andere geïnteresseerden
en relaties weer ‘live’ te kunnen ontmoeten. Een aantal grote projecten vond wel doorgang. Ook
bestuurlijk was er verandering. In het onderstaande praten we je kort bij.
Wijzigingen bestuur
In de samenstelling van het bestuur zijn de volgende wijzingen geweest:
• Amarens Schuurman, bestuurslid Communicatie, heeft haar taken neergelegd. Deze taken
bleken niet aan haar verwachtingen te voldoen.
• Helma van de Veerdonk, bestuurslid programma eigenaar-bewoners, heeft na vijf en half jaar
afscheid genomen als bestuurslid. Zij blijft tijdelijk een aantal lopende projecten en
activiteiten voor BENG! organiseren en coördineren.
Binnen het bestuur nemen we even de tijd om na te gaan of een herinrichting van portefeuilles
wenselijk is.
Strategie en ALV
Verder heeft het bestuur een proces gestart om met elkaar de visie die we twee jaar geleden hebben
vastgesteld te herijken. We vertellen daar graag meer over tijdens de komende ALV-vergadering.
Door corona hebben we die eerder moeten verschuiven; nu denken we aan oktober. Een uitnodiging
daarvoor volgt binnenkort.
PSP-zonneproject
Blij zijn we met de afronding van het grootste zonneproject tot nu toe. In de zomer zijn op de daken
van het Poonawalla Science Park (RIVM-terrein) maar liefst 3000 zonnepanelen geïnstalleerd. De
stroom wordt door de bedrijven op het terrein zelf gebruikt. BENG! was de katalysator bij dit project
dat een direct gevolg was van de samenwerking in het Bilts Energie Beraad. In dit beraad nemen
grote Biltse organisatie en bedrijven, gemeente De Bilt en BENG! deel om samen de energietransitie
verder te helpen. Op 11 september wordt het zonneproject officieel geopend en vindt ook weer een
vergadering van het Bilts Energie Beraad plaats.
Energie van Utrecht
Een ander recent project is de oprichting van een nieuw gezamenlijk projectenbureau van 29
Utrechtse energiecoöperaties. Onder de naam Energie van Utrecht gaat het bureau professionele
ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van zon-, wind- en warmteprojecten. Zo willen de
coöperaties de energietransitie in de provincie versnellen. Met lokale zeggenschap en eigendom als
uitgangspunt. BENG! was een van de initiatiefnemers en blijft bestuurlijk betrokken.
Tot zover, met hartelijke groet,
Nicole van Overbeek

