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Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Nicole (voorzitter) opent de vergadering om 19.35 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststellen verslag ALV van 12 oktober 2020

Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt vastgesteld.
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Bestuurssamenstelling

Sinds de ALV van oktober 2020 zijn er geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Wel is er
behoefte aan een bestuurslid communicatie en participatie. Het bestuur werkt aan een profiel en
gaat op zoek.
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Terugblik afgelopen jaar

In het Jaarverslag, op de website, blikt BENG! terug op 2020 en een beetje vooruit. Nicole nodigt de
bestuursleden vanavond uit tot een mondelinge samenvatting op hun deelterreinen.

Visie
Bouwe (bestuurslid visie en opwek): Misschien beschouwen we 2020-2022 later als kantelperiode.
“Want het spel is nu echt op de wagen.” Er kwam een Bilts RES-bod, er werd over het eerste
zonneveld (negatief) besloten en de gemeenteraad boog zich over wel of niet windturbines (besloten
tot onderzoek). Wat opviel is dat in de raad geregeld naar BENG! is verwezen als een meer dan
gemiddeld belangrijke partner die vertegenwoordiger kan - en eigenlijk ook wel moet - zijn van de
bevolking. Het inzicht groeit dat het bij de transitie gaat om ‘socializen’, op zo’n manier plannen en
projecten ontwikkelen dat het bij de burgers gaat voelen als ‘van hen’.
Nicole: Bouwe bracht ook de inner circle – een actieve ledengroep van zo’n 40 mensen - bij elkaar
om de visie van BENG! op haar rol te herijken. Dat was bijzonder leerzaam, met ook daar de
boodschap: het gaat om een sociale transitie. Die inbreng heeft vervolg gekregen in diverse acties.
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Opwek
Bouwe: Besparen staat nog steeds op nummer 1 in onze doelen: wat je bespaart, hoeft niet meer
opgewekt.
En verder is de vraag: hoe komen we tot opwekprojecten. Tot nu toe worden die vaak aangedragen
door commerciële partijen. Hoe waarborgen we daarbij lokale zeggenschap en mede-eigenaarschap?
De eerste casus is negatief uitgepakt – IX Zon kreeg geen vergunning voor het zonneveld
Achterwetering. BENG! werd als partner gevraagd, maar dat contact bleef steken op te weinig
vertrouwen dat 50% lokaal eigendom echt op hun agenda stond. Op dit moment is BENG! in gesprek
met andere ontwikkelaars voor 1 tot 3 zonnevelden in de gemeente. Kijken of dat lukt, razend
spannende ontwikkelingen.
De gemeente ziet drie pijlers: wind op zee, zon op dak en zon op land. Zee hebben wij niet en
volgordelijkheid ziet BENG! ook niet: het moet allemaal, tegelijk en snel. Voor zon op daken zijn we
met grote partners bezig; een project voor een groot pand in De Kwinkelier is vergevorderd. Dat zou
vallen onder de nieuwe postcoderoosregeling, de SCE. Om de hoge gemeentelijke ambitie van 5 ha
zon op dak te halen, is ook de SSW belangrijk. BENG! is bezig te onderzoeken hoe ook mensen die
minder te investeren hebben mee kunnen doen. Voor dit project is – kansrijk - subsidie gevraagd bij
de provincie.

Warmte
Bouwe (mede namens Jacob, bestuurslid warmte en mobiliteit): Essentieel in de transitie is zowel
elektriciteit als warmte. Voor het eerste warmteproject in De Bilt, in Brandenburg-West, kwam een
negatieve beoordeling op de aanvraag voor rijkssubsidie. Het gaat voor de helft over woningen van
SSW en verder om particuliere eigenaars. Op onder andere de aspecten participatie en besparen eist
het Rijk een beter projectplan. Na de zomer staat een nieuwe aanvraag gepland, maar we zien dat de
gemeente de wijkparticipatie traag opstart. Daarnaast is het subsidietraject lastiger door twee
negatieve ervaringen van gesubsidieerde projecten elders in het land. Voor BENG! is ook dit project
spannend. Kunnen wij dit financieel dragen? Het moet nog allemaal blijken hoe. Het gaat om
projecten met een doorlooptijd van 25 tot 100 jaar; ook andere coöperaties hebben daar weinig
ervaring mee.
Al met al: we verwachten grote stappen in de komende tijd en dat is wel een avontuur. Ook qua
verhouding tussen de coöperatie BENG! en de BV. We hebben zeker nog niet op alle vragen
antwoord. Daarom vragen we onze leden: stel jouw kennis beschikbaar.
Eize-Jan (energieambassadeur) vult aan over het warmteproject Brandenburg-West: De ambitie is
bijgesteld voor de nieuwe subsidieaanvraag. Van 1100 naar 600 woningen, en van hoogtemperatuuraanvoer naar laagtemperatuur. Dat betekent een lagere subsidieaanvraag maar ook dat eigenaars
eerst meer zullen moeten isoleren. Verder is er contact met bedrijven om ook hun warmte te
gebruiken, naast die van de waterzuiveringscentrale.
Vraag: het RES-bod en een warmtevisie zijn bijna nooit gekoppeld. Hoe is dat in De Bilt?
Bouwe: Ook hier is een bestuurlijke knip gemaakt, waar niet iedereen blij mee is. De warmtevisie is
naar voren geschoven. Bij de RES-inschrijving van de U16 wordt wel rekening gehouden van
elektrificatie van warmte en mobiliteit. BENG! denkt op grote afstand een beetje mee met de
warmtevisie. Per wijk moet bekeken wat de beste methoden zijn. Er komt een agenda tot 2050, die
tijd is vermoedelijk wel nodig.
Joost: Gecombineerde panelen voor zonne-energie en warmte worden al op grote schaal toegepast
in de bouw. Bouwe verneemt heel graag meer daarover van Joost.

2

Mobiliteit
Nicole (mede namens Jacob): Binnen het project voor het realiseren van elektrische deelauto’s in De
Bilt hoopt BENG! dit jaar nog een eerste succes te behalen.
Vraag: Wat is de rol van BENG! bij keuzes en acties van gemeente De Bilt?
Bouwe: BENG! hecht aan een onafhankelijke positie. De coöperatie heeft de BV opgericht voor
financieel risicovollere projecten, maar ook om onafhankelijker van gemeentesubsidie te worden. Als
adviseur zijn we geregeld in overleg met de gemeente, maar over een aantal zaken geeft BENG! geen
advies. Zoals bij het wel of niet starten van projecten (die onder onze BV zouden vallen). Soms is het
niet 100% gescheiden. Over zonneveld Achterwetering heeft BENG! geen gedachten gewisseld,
omdat we op dat moment partij waren met de commerciële initiatiefnemer. In dergelijke situaties
zijn we lerend. Daarbij is de kennis en ervaring die in te roepen is via Energie van Utrecht zeer
welkom.
Vraag: Hoe is de stand van windenergieprojecten?
Bouwe: de gemeenteraad heeft de petitie voor ‘geen windenergie in De Bilt’ van de groep Energie De
Bilt afgewezen en start onderzoek naar locaties, bijvoorbeeld in de oksel van de A27. BENG! is hier
niet de drijvende partij; de gemeente is aan zet nu.

ICT
Cor (secretaris): BENG! werkt aan professionalisering van de eigen ICT, onder andere door het
operationeel maken van een informatiesysteem voor gegevens van klanten, gebouwen, woningen.
Daarmee krijgen we meer inzicht in mogelijkheden. Daarnaast heeft BENG! landelijk de
samenwerking gezocht via de koepel Energie Samen voor de toepassing van een
administratiesysteem. Het gaat om Econobis dat speciaal is toegespitst op energiecoöperaties. Er
maken nu 50 coöperaties gebruik van dit systeem.

Communicatie
Nicole: Een van de doelen is een actievere rol te gaan spelen in de maatschappelijke dialoog. Recent
zorgden we daarom voor interviews en ingezonden brieven in de lokale media. Dit doel is ook
ingegeven door de inner circle – de actieve ledengroep binnen BENG! Zij benadrukten het belang van
contact met de gemeenschappen, wijk, en straat. BENG! wil inwoners en bedrijven terzijde staan bij
het oplossen van hun eigen puzzel.
Op dit moment worden een nieuw logo en een nieuwe website voor BENG! ontwikkeld. Doel is een
meer eigentijdse uitstraling, ook aansprekend voor een jonger publiek. Verder staan campagnes op
stapel voor meer leden en meer klanten voor de coöperatieve leverancier om | nieuwe energie. Met
de vergoeding die BENG! voor Biltse klanten van om ontvangt, raakt BENG! onafhankelijker van
subsidie. Een reeks open zaterdagen in Wereldwinkel De Bilt, vanuit de gedachte ‘BENG! komt naar u
toe’, is na de eerste keer vooralsnog gestrand door corona.
De Energieambassadeurs van BENG! hebben in dit coronajaar hun informatie- en
advieswerkzaamheden aangepast. Er konden minder warmtescans doorgang vinden, maar zij ‘gingen
digitaal’. Vanaf het najaar boden zij de informatieavonden online aan en die zijn goed bezocht. We
hopen de avonden voor inwoners binnenkort weer life op diverse plekken te kunnen organiseren.

Participatie
Voor zo’n 100 adressen in Brandenburg-Zuidwest is BENG! begonnen met een participatietraject.
We zijn in gesprek met een eerste kleine groep bewoners over hun wensen en de hobbels die zij
ervaren. Dat is wennen, we zijn nog lerend in het luisteren en de dialoog, maar het is een boeiend
traject.
3

Organisatie
Nicole: BENG! wil professionaliseren, via ingehuurde menskracht en via vrijwilligers. Naast de
technisch deskundige (vrijwillige) Energieambassadeurs zoeken we mensen om in gesprek te gaan in
buurten en wijken.
Bouwe: Met de inwonersgroep Energie De Bilt heeft BENG! contact gezocht, maar op die uitnodiging
is nog geen reactie gekomen. Hun publieke standpunten gaan tot nu toe over wat men niet wil.
Omdat er mensen met kennis onder hen zijn, wil BENG! graag bespreken welke alternatieven zij zien.
Om de krachten misschien zijn te bundelen voor wat wel kan. Op die insteek op dialoog – die we ook
in de media uitten - kreeg BENG! van diverse leden positieve reacties.
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Financiën 2020

Rob (penningmeester) licht de geconsolideerde balans op een paar punten toe. Aan debet-kant: de
lening aan Biltstroom is inmiddels door hen afgelost. De liquiditeit van BENG! is sterk. Aan
creditzijde: vanwege het surplus aan subsidie heeft BENG! voor 2020 geen nieuwe aanvraag gedaan
bij de gemeente. Wel is eind 2020 mede op verzoek van de gemeente een plan ingediend met een
subsidieaanvraag voor het stookseizoen 2020/2021; die is gehonoreerd en in januari 2021 is het
bedrag ontvangen. Dat is in dit overzicht over 2020 nog niet zichtbaar. De kostenpost betreft vooral
de inhuur van menskracht voor communicatie- en participatiewerkzaamheden.
Over de verlies- en winstrekening: de post Opbrengst energiecontracten betreft klanten uit De Bilt
voor de coöperatieve leverancier om | nieuwe energie. BENG! krijgt hiervoor een vergoeding per
klant per jaar. In 2020 was er geen grote groei in aantal, daar zetten we in 2021/2022 actie op.
Vraag: Kan de post Overige opbrengsten toegelicht?
Rob: Dit betreft eenmalige inkomsten voor de inzet van BENG! (Bouwe en Christoph) bij het
zonneproject van USP-Bilthoven (45.000 euro) en de realisatie van de provinciale koepelcoöperatie
Energie van Utrecht (48.750 euro). Verder voor administratieve werkzaamheden voor Energie van
Utrecht (3.627) en de inkomsten uit warmtescans (901). Dit jaar konden vanwege Corona minder
warmtescans doorgang vinden, er zijn er toch nog 44 gerealiseerd.
Vraag: Kan de relatief grote post Projectkosten uitgesplitst?
Rob: de helft zijn kosten voor het opzetten van Energie van Utrecht (circa 50.000) en verder voor
communicatiewerkzaamheden (circa 20.000), administratie en overige organisatiekosten. Volgend
jaar zullen we de post in de jaarcijfers specificeren.
Kascommissie
De opmerking in het verslag van de kascommissie dat de verbondenheid tussen coöperatie en BV de
financiën complex maakt, wordt ter harte genomen. Rob zal dit voor volgend jaar inzichtelijker
maken. Hij bedankt de kascommissie voor hun werk. En Gert Masmeijer voor alle administratieve en
boekhoudkundige ondersteuning. De ALV verleent de kascommissie decharge. Rob vraagt na of beide
leden van de kascommissie willen aanblijven voor 2021.
Vraag: Is er een begroting voor 2021?
Rob: Ja, die is vastgesteld en kan worden gedeeld.
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Rondvraag en sluiting

Niemand maakt gebruik van de rondvraag. Nicole bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering
rond 20.40 uur.
AV 24 juni 2021
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