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VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

IN MEMORIAM CAREL SCHMIDT 

Het overlijden van BKA-bestuurslid Carel Schmidt in 2021 kwam voor zijn familie en bekenden 

als een zware slag, maar ook voor het bestuur van BKA en andere betrokkenen bij de 

energietransitie in Baarn. Zijn persoonlijke inbreng, zijn hands-on approach en directe aanpak 

zullen node gemist worden…  

RAAD VAN TOEZICHT  

Tijdens het afgelopen jaar heeft in een drietal vergaderingen overleg plaatsgevonden tussen de 

Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur van de stichting Baarnse KlimaatAlliantie (BKA). 

Hoofdonderwerp was het toewerken naar realisatie van de doelen van het Baarns Klimaat 

Akkoord. Daarbij staat voor het bestuur het initiëren, stimuleren en waar nodig coördineren van 

alle activiteiten in Baarn die het verbeteren van de balans tussen menselijk handelen en het 

klimaat kunnen dienen voorop.  

De RvT heeft dienaangaande meerdere rollen te vervullen, waarbij de belangrijkste die van 

adviseur is. Daarbij brengen de leden van de RvT hun kennis en ervaring in om het bestuur 

behulpzaam te zijn bij hun taakuitoefening. Er ligt ook een adviesrol met betrekking tot invullen 

van eventuele vacatures en bij het goedkeuren van jaarstukken en investeringen. Over 

bovengenoemde aspecten heeft de RvT in het afgelopen jaar op meerdere momenten ook intern 

overleg gevoerd. 

 Aan het einde van 2021 is Jurgen van der Heijden na vele jaren betrokken te zijn geweest onder 

uitvoerige dankzegging teruggetreden uit de RVT, en vervangen door Hilco Witteveen. Wij heten 

hem van harte welkom! 

CONSISTENTE EN VOORSPELBARE REGELGEVING IS EEN NOODZAKELIJK KADER VOOR 
EEN DUURZAME TOEKOMST 

Er worden momenteel vele initiatieven op landelijk en regionaal gebied voorbereid en tot 

ontplooiïng gebracht. In deze fase van de energietransitie is het daarom belangrijk om te kunnen 

rekenen op betrouwbare en consistente kaders van de landelijke overheid. Daarbij valt te 

denken aan subsidieregelingen en helder overheidstoezicht op energiebedrijven en 

netwerkbeheerders. Deze dienen zo veel mogelijk  onafhankelijk van het politieke klimaat te zijn. 
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ZWAARTEPUNTEN VAN 2021 EN AANDACHTSPUNTEN VOOR 2022 

Het jaar 2021 is in grote lijnen een jaar van uitbouwen van eerder gestarte initiatieven geweest. 

De samenwerking met EnergiekBaarn en POB-Duurzaam heeft geresulteerd in één 

aanspreekpunt voor alle partijen, in de vorm van BaarnDuurzaam. Ook vond er een verregaande 

harmonisatie plaats van meetwijze en benaming van Key Performance Indicatoren, zodat er 

veel meer in één taal gecommuniceerd kan worden. 

Er wordt in 2022 verder gewerkt aan het tot uitvoering brengen van opgestarte initiatieven, 

waarover in de vooruitblik van het bestuur meer. De Raad van Toezicht ondersteunt de 

ingezette lijn ten volle. 

 

Namens de Raad van Toezicht: 
Gijs Tegelberg, voorzitter Raad van Toezicht 
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1.  VERSLAG VAN HET BESTUUR 
Ook in 2021 heeft corona een stempel gedrukt op de activiteiten van BKA. Het dieptepunt was 

echter het onverwachts overlijden van ons bestuurslid Carel Schmidt. Carel was op zijn verzoek 

sinds half 2021 inactief binnen de stichting en de signalen leken dat het langzaam de goede kant 

op zou gaan, maar dat hij nog wel even tijd nodig zou hebben. Achteraf bleek dit helaas toch niet 

zo te zijn. Carel hield ons als bestuur met zijn scherpe zienswijze en drang om snel actie te 

ondernemen regelmatig bij de les. Zijn inbreng in en bijdrage aan het bestuur zullen we missen. 

 

Begin 2021 heeft de gemeente in nauw overleg met BKA haar KPI’s vastgesteld. Hierdoor 

hanteert de gemeente nu dezelfde KPI’s als BKA, met uitzondering van de stappen van de 

energielabels voor woningen. Op basis van de informatie die zij heeft verzameld over de 

labelstappen, heeft BKA een informatieve en inzichtelijke wijkanalyse gemaakt, die met de 

partners van het BKA-overleg is gedeeld. Deze analyse kan waardevolle input bieden voor de 

wijkaanpak voor de warmtetransitievisie van de gemeente. Verder is meegedacht aan de inhoud 

van de bewonersenquête, die de gemeente in de tweede helft van maart heeft uitgezet. Ook 

heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het zonnepark bij de IJsbaan, waardoor BKA 

voor dit traject weer vervolgstappen kon zetten en subsidie kon aanvragen. De IJsbaan is 

overigens het enige concrete project in het Baarnse deel van de Regionale Energiestrategie van 

de regio Amersfoort. In dat kader heeft BKA als één van de maatschappelijke partijen ook actief 

meegedacht en -geholpen bij het ontwikkelen van het Uitnodigingskader voor grootschalige 

duurzame energieopwek1 binnen de gemeentegrenzen van Baarn. In het najaar heeft Aart 

Houwink namens BKA, EnergiekBaarn en POB-Duurzaam hiervoor ook ingesproken tijdens de 

raadsvergadering, als enige inspreker ter ondersteuning van het uitnodigingskader. Naast het 

IJsbaanproject is ook gekeken naar andere mogelijkheden zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken 

(in samenwerking met POB-Duurzaam) en parkeerterreinen (in samenwerking met de 

gemeente). Ook heeft BKA op verzoek van GroenLinks input geleverd voor een motie om in het 

kader voor de Baarnse Zoom zo veel mogelijk duurzaamheid te borgen. De motie is unaniem 

aangenomen, waardoor het meest ambitieuze niveau van de NL Greenlabel voor de Baarnse 

Zoom wordt gehanteerd. In het najaar is meegewerkt aan de jaarlijkse Klimaatkrant van de 

gemeente. 

 

 
1 Dit wordt in de rest van dit verslag ‘het Uitnodigingskader’ genoemd  
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Op het gebied van heldere communicatie naar de inwoners heeft BKA in de zomer het initiatief 

genomen om samen met POB-Duurzaam en EnergiekBaarn een gezamenlijk merk te vormen. Dit 

proces is professioneel ondersteund (door Flynq). Na drie intensieve inhoudelijke sessies is 

gekozen voor het merk BaarnDuurzaam. De missie en waarden van alle drie organisaties vinden 

daarin hun plaats. Bij het merk is een huisstijl ontwikkeld (door Studio Bosgra), die met ingang 

van de halfjaarlijkse bijeenkomst in het najaar is gebruikt. Een volledige gezamenlijke website 

staat voor 2022 op het programma. Tevens is vanaf september voor ondersteuning bij de 

communicatie voor een paar uur per week een communicatieprofessional ingehuurd (Beerling 

communicatie & organisatie). 

1.1 ACTIVITEITEN – NIET GESUBSIDIEERD 

a) Organiseren maandelijkse BKA-bijeenkomst 

BKA heeft in 2021 elf maandelijkse bijeenkomsten met EB, POB-D, gemeente en Eemland Wonen 

georganiseerd (in augustus is geen overleg geweest vanwege de zomervakantie). In de 

overleggen wordt informatie uitgewisseld en worden acties onderling afgestemd. Op een enkele 

uitzondering na zijn alle organisaties in alle overleggen vertegenwoordigd geweest. Van de zijde 

van de gemeente is de vaste bezetting de projectleider duurzaamheid. Zij is op specifieke 

onderwerpen bijgestaan door collega’s. Eens per kwartaal schoof een, of schoven beide, 

wethouders met deelportefeuille duurzaamheid in het overleg aan. In 2020 zijn regelmatig 

terugkerende onderwerpen geweest: collectieve opwekking (zie punt d), het Uitnodigingskader 

en uiteraard de gezamenlijke activiteiten. 

 

Het fysieke overleg op 2 juli had een bijzonder karakter: Hierin werd de samenwerking in het 

algemeen en tijdens het BKA-overleg in het bijzonder geëvalueerd. De belangrijkste conclusies 

waren, naast de vaststelling dat het een nuttig en plezierig overleg is: 

• Vroegtijdig inzetten op gezamenlijke communicatie; 

• Gemeentelijke processen zijn niet altijd helder voor partners van dit overleg; 

• Er is behoefte aan een routekaart naar 2030; 

• Wijkaanpak is een belangrijk dossier om samen op in te zetten; 

• Niet te veel “ruis” in het BKA-overleg toelaten, essentie in de gaten houden. 

De conclusies zijn en worden in de praktijk gebracht in 2021 en 2022. 
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b) KPI’s 

In 2020 zijn acht KPI’s gedefinieerd. Vier daarvan werden breed gedragen en worden door alle 

partijen van het BKA-overleg, inclusief de gemeente, ondersteund. Dit betreft: 

1. Netto energiestappen woningen; 

2. Besparing in gasverbruik; 

3. Besparing in energieverbruik; 

4. Opgesteld vermogen PV-zonnepanelen.  

Daarnaast monitort BKA de volgende KPI’s:  

5. Energiebesparing en opwekking; 

6. Percentage huishoudens met PV-panelen; 

7. Opgesteld vermogen windenergie; 

8. Aandeel duurzame energie. 

Alle KPI’s worden op onze website www.bka2030.nl onder “dashboard” gerapporteerd. De KPI’s 

worden periodiek geactualiseerd. Voor de meeste is dit, gezien de frequentie waarin de 

onderliggende data wordt ververst, eens per jaar. 

 

c) Projectgroep Collectief Opwekken 

De projectgroep Collectief Opwekken wordt door BKA voorgezeten en bestaat verder uit 

vertegenwoordigers van EnergiekBaarn, POB-Duurzaam en de gemeente. De projectgroep 

coördineert activiteiten gericht op het voorbereiden van projecten waarin met participatie van 

omwonenden elektriciteit wordt opgewekt. De werkgroep kwam in 2021 acht keer bijeen. Op de 

agenda stonden het Zonneveld IJsbaan project (zie hiervoor ook onder d), projecten op 

bedrijfsdaken en projecten op parkeerterreinen. In vergaderingen van de gemeenteraad naar 

aanleiding van het Uitnodigingskader werd duidelijk dat er politiek brede steun bestaat voor het 

maximaliseren van PV op daken en parkeerterreinen. Daarnaast bood de SCE-subsidieregeling 

2021 goed perspectief voor met name projecten op bedrijfsdaken. Echter, door problemen met 

de netcapaciteit voor het transporteren van opgewekte stroom, worden projecten opgehouden 

en vertraagd. De werkgroep besloot desondanks haar werkzaamheden voort te zetten om daar 

waar mogelijk zo veel mogelijk voor te bereiden, zodat bij het beschikbaar komen van 

netcapaciteit het traject snel vervolgd kan worden.  

 

d) Voorbereiding Zonneveld IJsbaan 

De Stichting Baarnse IJsbanen heeft een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd, 

waarin zowel de herbestemming van de IJsbaan als het zonneveld zijn meegenomen. Naar wij 
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van deze stichting begrijpen bevindt de procedure voor de Omgevingsvergunning zich in de 

laatste fase. Ook het langstlopende onderdeel hiervan, namelijk het habitatonderzoek, is vrijwel 

afgerond. Naar verwachting zal een omgevingsvergunning begin 2022 door de gemeente 

worden afgegeven. 

 

Om een goede inwonerparticipatie te kunnen realiseren en subsidie volgens de Subsidieregeling 

Coöperatieve Energieopwekking (SCE) te kunnen aanvragen, dient het zonneveld gebouwd en 

geëxploiteerd te worden door een energiecoöperatie. Hiertoe is de Energiecoöperatie BijZONder 

Baarn U.A. opgericht. Inmiddels zijn er ruim 100 inwoners die hebben aangegeven in beginsel 

geïnteresseerd te zijn in participatie in het zonneveld via deelname in het vermogen. 

 

De coöperatie is aangesloten bij het collectief EnergieSamen en is begonnen met het inrichten 

van ledenadministratie en financiële administratie. Tevens zijn plannen opgesteld waarmee 

marketing en inschrijving plaats zullen gaan vinden. Met het Projectbureau van Energie van 

Utrecht is overeengekomen dat juridische bijstand zal worden verleend voor het ontwikkelen 

van de diverse benodigde documenten. 

 

Bij de aanvang van het project is door adviseur Soft Energy een businesscase opgesteld voor 

het zonneveld. Sinds die tijd zijn wijzigingen opgetreden in de kostprijs van verschillende 

componenten, en is de SCE 2021 subsidieregeling beëindigd. Begin 2022 zijn de nieuwe 

subsidiebedragen voor de SCE 2022 door de minister bekend gemaakt. De adviseur is gevraagd 

om de businesscase opnieuw op te stellen met de laatste cijfers en te bepalen of nog sprake is 

van een positieve businesscase.  

Op basis van de cijfers, de omgevingsvergunning en overige juridische documenten kan de SCE-

subsidie worden aangevraagd. De subsidieregeling gaat open op 1 maart 2022 en de bedoeling 

is zo kort mogelijk na opening de aanvraag te doen. 

 

Een onzekerheid voor de realisatie van het project is het verkrijgen van een aansluiting op het 

elektriciteitsnet en de mogelijkheid om opgewekte elektriciteit aan het netwerk aan te bieden. 

Netbeheerder Stedin heeft in de loop van 2021 laten weten dat voor grote delen van Utrecht, 

inclusief Baarn, voorlopig geen netcapaciteit voor opwek beschikbaar is. Gemeente Baarn is, via 

RES Amersfoort en Provincie Utrecht, met Stedin in gesprek en werken aan de technische en 

juridische problemen die aan dit probleem ten grondslag liggen. Het zonneveld op de IJsbaan is 

bekend bij deze instanties en Stedin, en is ook expliciet vermeld in de RES 1.0. 



 

 

 

  9 

e) Lobby Baarnse raadsfracties 

In het najaar heeft BKA een zestienpuntenplan gemaakt en toegestuurd aan de 

fractievoorzitters van de politieke partijen in de Gemeenteraad. In dit zestienpuntenplan geeft 

BKA concrete suggesties gedaan voor duurzame maatregelen die opgenomen kunnen worden in 

de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en die bijdragen aan 

het doel van klimaatneutraliteit in 2030. Vervolgens is dit plan ook toegelicht bij de meeste 

partijen (niet bij PvdA, VVD en 50+).  

 

Tijdens de inspraak voor het Uitnodigingskader werd een veelheid aan emotionele, niet-feitelijke 

argumenten ingebracht, BKA heeft daarom besloten een feitenoverzicht op te stellen rond de 

ingebrachte thema’s. Dit overzicht is in de week tussen de inspraakavond en de debatavond aan 

de gemeenteraad verzonden. 

 

f) Routekaart 

Naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over het Uitnodigingskader en de conclusies 

uit de evaluatie van het BKA-overleg, heeft BKA een routekaart opgesteld. Daarin wordt getoond 

hoe en in welk tempo Baarn invulling zou kunnen geven aan de doelstelling om het verbruik van 

gas, elektriciteit en brandstoffen (voor vervoer) te minimaliseren. Deze routekaart is tezamen 

met een open brief naar de raadsleden toegezonden (zie ook bij 2.c.) en later gepubliceerd in de 

Baarnsche Courant. Raadsleden kregen hiermee inzicht in de rol die het Uitnodigingskader kan 

spelen in het grotere verband van vermindering van (netto) energieverbruik in Baarn.  

 

g) Groot innovatief project in Baarn 

BKA heeft met NMU gesprekken gevoerd over de mogelijkheid van aquathermie in Baarn. Er is 

een behoorlijk potentieel aan warmte beschikbaar vanuit de Eem. Het project is even stil gelegd, 

om eerst de gemeente de fundamenten te laten leggen voor de warmtevisie voor de 

Staatsliedenwijk, de Noordschil en De Drie Eiken.  

 

h) Wijkaanpak 

De wijkaanpak is in 2021 in algemene zin besproken tijdens de maandelijkse overleggen (zie 1.a). 

Omdat in 2021 de warmtevisie nog werd uitgewerkt door de gemeente, was het nog te vroeg om 

een wijkaanpak te ontwikkelen. Dit zal in 2022 opgepakt worden. 
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i) Baarnse Zoom 

BKA heeft eraan bijgedragen dat duurzaamheid in de nieuwe wijk Baarnse Zoom, langs de A1, 

een belangrijke randvoorwaarde is, Wij hebben op verzoek van GroenLinks input geleverd voor 

een motie waarin werd opgeroepen het meest ambitieuze niveau van de NL Greenlabel voor 

deze wijk te hanteren. De motie is unaniem aangenomen, waardoor voor de Baarnse Zoom de 

hoogste duurzaamheidseisen zullen gelden. 

1.2 GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN 

a) Halfjaarlijkse BKA-bijeenkomsten 

In het Baarns Klimaat Akkoord is het voornemen vastgelegd om “minimaal tweemaal per jaar bij 

elkaar te komen om de resultaten te bezien en te delen, nieuwe ideeën op te doen, nieuwe 

initiatieven te nemen en versnelling aan te brengen.”  

 

De eerste bijeenkomst, op 30 maart, was (wegens de toen geldende coronamaatregelen) online. 

Omdat de meeste eerdere bijeenkomsten sterker op particulieren/inwoners gericht waren dan 

op ondernemers/pandeigenaren, is het accent voor deze bijeenkomst juist op de laatste groep 

gelegd. De bijeenkomst is in nauwe samenwerking met POB-Duurzaam opgezet. Het thema was 

Geld verdienen met energie? Ja, dat kan! Tijdens de bijeenkomst werden drie presentaties 

gehouden. (1) De Baarnse ondernemer Hans Mackaay gaf voorbeelden uit de praktijk. (2) Ellen 

van Vossen, projectleider energietransitie bij de gemeente Baarn, vertelde over aardgasvrij 

werken en wonen. (3) Krijn Ratsma van de Energieke Regio lichtte namens Platform 

Ondernemend Baarn-Duurzaam toe hoe individuele bedrijven ondersteund kunnen worden. Met 

circa 30 deelnemers viel de opkomst wat tegen. 

 

De tweede bijeenkomst, op 11 oktober, was gelukkig weer een fysieke bijeenkomst en had een 

heel nieuwe opzet. Het idee was om andere mensen dan gebruikelijk konden bereiken door een 

bekende Nederlander uit te nodigen en een opzet te kiezen die de deelnemers een ‘avondje uit’-

gevoel zou geven. Om de bredere doelgroep te bereiken zijn vooraf flyers verspreid en zijn 

berichten via social media verstuurd. Een gefilmde teaser door Reinier van den Berg was daar 

een belangrijk middel in. 

De bijeenkomst had als thema Veranderend klimaat, snap jij het nog? Zij werd gehouden in het 

Jardin d’Hiverre van het Bomencentrum. Na een openingsact door de Baarnse balletschool 

Marut Jorquera heeft RTL-weerman Reinier van den Berg een betoog gehouden over de 
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klimaatverandering en mogelijke mitigerende maatregelen. Daarop volgde een paneldiscussie 

onder leiding van de Baarnse klimaatburgemeester Ad Heessels, met Reinier van den Berg, 

wethouder Hugo Prakke en BKA-voorzitter Herman Jan Wijnants. Afgesloten werd met een 

klimaatkwis en een borrel. De avond was goed bezocht: ongeveer 100 deelnemers, waarvan een 

belangrijk deel voor het eerst een dergelijke bijeenkomst bezocht.  

De conclusie is dat de opzet geslaagd is en dat we deze formule jaarlijks zullen herhalen. 

 

b) Know-how opbouwen 

Ook in 2021 bleek het – mede door de corona-restricties – lastig om goede seminars en 

cursussen te vinden die de besturen van BKA, EB en POB-D verder brachten in kennis en begrip 

over de energietransitie, instrumenten en toepasbaarheid. Echter, via advisering door 

deskundigen werden grote sprongen gemaakt in de kennis over zon op land, business cases 

daarvoor en benodigde vergunningen. Deze kennis werd met name toegepast op de 

voorbereiding van de creatie van het zonneveld op het IJsbaanterrein in Baarn.  

 

c) Communiceren en publiciteit genereren 

Het belangrijkste staande communicatiemedium van BKA is de website bka2030.nl. Met 

gemiddeld vier bezoekers per dag, met een piek rond de halfjaarlijkse bijeenkomst in oktober, is 

de site weliswaar beter bezocht dan in 2020, maar nog altijd bepaald geen hotspot. Overigens is 

het voornemen om de content van bka2030.nl op te nemen in de gezamenlijke website 

baarnduurzaam.nl, die een veel bredere doelgroep en inhoud heeft. De bedoeling is dat dit 

bijdraagt aan een betere zichtbaarheid. 

 

Half augustus verscheen een nieuw rapport van het IPCC. BKA heeft, om hier ook in de Baarnse 

context aandacht voor te vragen, eind augustus een kort artikel in de Baarnsche Courant laten 

plaatsen. Strekking was dat iedereen aan de slag moet, en dat primair POB-D en EB, met op de 

achtergrond BKA, daarbij kunnen ondersteunen. 

 

De halfjaarlijkse bijeenkomst in oktober leverde twee nieuwsberichten in de Baarnsche Courant 

op: een verslag van de avond door een van de redacteuren van de krant, en een column van RTV 

Baarn. 

 

Medio december heeft BKA weer zelf initiatief genomen om in de Baarnsche Courant te komen. 

In een interview met Diederik van der Burg en onze communicatie-expert Mariëlle Beerling werd 



 

 

 

  12 

BaarnDuurzaam bij het publiek geïntroduceerd en werd een voorschot genomen op de open 

brief met routekaart die later die week in de krant verscheen. 

Die open brief aan de Gemeenteraad verscheen de vrijdag voordat de raad over het 

Uitnodigingskader zou beslissen. De bijlage bij de open brief, de gevisualiseerde routekaart (zie 

1.f), kreeg een prominente plaats bij het artikel. Een van de doelen van de open brief was om de 

discussie in de samenleving een zet te geven. Dat is ten dele gelukt: in reactie op interview + 

open brief kwamen twee ingezonden brieven in de krant. 

 

d) Klimaatkrant 

Ook in 2021 is een Klimaatkrant gemaakt, die op alle Baarnse huisadressen is bezorgd. BKA heeft 

hier, net als EB, POB-D en Eemland Wonen, een bijdrage aan geleverd. De krant is eind oktober 

gedistribueerd, voor, of net in, de Week van de Duurzaamheid (30 oktober – 5 november).  

 

e) Voorbereiding PCR-project parkeerplaats 

Door onze adviseur Soft Energy werden in 2021 Quick Scans gemaakt voor de mogelijkheden 

voor PV-projecten op Baarnse parkeerterreinen. Op basis van deze studie is de keuze gemaakt 

ons eerst te concentreren op het parkeerterrein van Nijhof en het Laanplein. In 2022 wordt 

hiermee verdergegaan. 

 

f) Creatie gemeenschappelijke merk en strategie BKA, EB en POB-D 

BKA, EB en POB-D hebben in de zomer onderzocht op welke manier zij zich gezamenlijk kunnen 

presenteren. Daartoe is eerst onder leiding van het Baarnse marketingbureau Flynq een 

brandingstrategie gekozen. Gezamenlijk werd besloten dat twee archetypes het gezamenlijke 

merk kenmerken: de Buur (verbindend, persoonlijk, vriendelijk, behulpzaam) en de Held (stelt 

doelen, daagt uit, wil vooroplopen). En dat de waarden van het merk zijn: pragmatisch, 

deskundig, meedenkend, transformerend en vasthoudend. Op basis hiervan is als 

gemeenschappelijke merknaam BaarnDuurzaam gekozen.  

 

Dankzij dit gezamenlijke traject, waarin de besturen van de drie partijen steeds nagenoeg 

volledig participeerden, hebben de drie organisaties hun gemeenschappelijke deler gevonden. 

Tevens is duidelijk op welke momenten en welke gebieden het onderscheid juist gezocht moet 

worden. Communicatie naar ‘buiten’ (inwoners, bedrijven, gemeenteraad) vindt sinds september 

plaats onder de gemeenschappelijke naam. De twee stichtingen en de vereniging 

(EnergiekBaarn) blijven als separate juridische entiteiten bestaan. 
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Voor BaarnDuurzaam is een huisstijl ontwikkeld, die in september in gebruik is genomen. Ook is 

een nieuwe website in ontwikkeling, die in 2021 vooral is gebruikt ter ondersteuning van de 

bijeenkomst op 11 oktober en de klimaatvisie in december. 

 

g) Pro-actieve marketingondersteuning 

Nadat het gezamenlijke merk was vastgesteld, is ook de ondersteuning bij de marketing 

georganiseerd, door zelfstandig communicatiedeskundige Mariëlle Beerling voor een paar uur 

per week te contracteren.  

 

In 2021 hebben BKA en de BaarnDuurzaampartijen vooral profijt gehad van deze ondersteuning 

bij de publiciteit rond de halfjaarlijkse bijeenkomst in oktober en de klimaatweek (inclusief 

klimaatkrant). Verder is er een opzet gemaakt voor een communicatiekalender 2022 en voor de  

gezamenlijke website. 

 

h) Creatie standaardproduct collectief PV 

Op dit vlak is weinig voortgang geboekt in 2021, met name doordat er geen bedrijfsdaken 

beschikbaar kwamen en er dus geen concrete casus was. De werkzaamheden voor een 

standaardproduct worden in 2022 voortgezet. 

 

Baarn, 24 maart 2022 
 
Bestuur Stichting Baarnse KlimaatAlliantie 

Herman Jan Wijnants, voorzitter 

Diederik van der Burg, secretaris 

Aart Houwink, penningmeester 
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2.  TOEKOMST 

2.1 ACTIVITEITEN – NIET GESUBSIDIEERD 

a) Wijkaanpak 

De wijkaanpak blijft een belangrijk onderwerp waar we voortgang in willen bewerkstelligen. In 

2022 willen we de gemeente en EB ondersteunen om dit op te zetten. De meest voor de hand 

liggende eerste wijk is de Staatsliedenbuurt, waarvoor de gemeente in 2021 een verkenning 

heeft gedaan in het kader van de warmtevisie. 

 

b) Groot innovatief project 

We zijn om diverse redenen nog steeds voorstander van een groot innovatief 

duurzaamheidsproject in Baarn. Het meest voor de hand liggend is nog altijd aquathermie, te 

meer daar dit idee steeds meer begint te leven in (politiek) Baarn, Ook is aquathermie uitstekend 

te combineren met een wijkaanpak. BKA ziet haar rol primair als aanjager van een innovatief 

project, los van wie uiteindelijk de trekkende taak krijgt.  

Een alternatief innovatief project zouden buurtbatterijen voor decentrale elektriciteitsbuffering 

kunnen zijn,   

 

c) Lobby Baarnse raadsfracties 

In 2022 gaan we door met onze lobby-activiteiten. We zoeken daarbij zoveel als mogelijk 

aansluiting bij actuele discussies. Zo worden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de 

verkiezingsprogramma’s geanalyseerd, en publiceren we daarover in  de Baarnsche Courant. 

Doel is de inwoners van Baarn te informeren over de duurzaamheidambities van de 

verschillende lokale politieke partijen, zodat zij dit kunnen meewegen in hun keuze. 

2.2 GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN 

a) Halfjaarlijkse BKA-bijeenkomsten.  

In 2022 zullen wederom twee bijeenkomsten worden georganiseerd voor de ondertekenaars 

van het Baarns Klimaat Akkoord en andere belangstellenden. De voorjaarsbijeenkomst zal 

primair gericht zijn op de leden van de nieuwe Gemeenteraad, waarbij andere belangstellenden 

op de tribune ook welkom zijn. Doel is voorlichting, zodat de raadsleden een 

gemeenschappelijke kennisbasis bezitten. De najaarsbijeenkomst zal wederom groots worden 
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aangepakt, met een bekende spreker en een aantrekkelijke omlijsting. Locatie is dit keer De 

Speeldoos. 

 

b) Communiceren en publiciteit genereren. 

Onderhoud aan, en de uitbreiding van de BaarnDuurzaam-website, alsmede assistentie bij 

redactie en lay-out van communicatie-uitingen via conventionele en elektronische middelen. De 

communicatie heeft tot doel de lezer bewust te maken, te informeren, te stimuleren en te 

enthousiasmeren. Het is de bedoeling dat de bredere insteek van baarnduurzaam.nl (ten 

opzichte van bka2030.nl) zal bijdragen aan een betere zichtbaarheid en een betere 

informatievoorziening aan bewoners en bedrijven. 

 

c) Creatie standaardproduct collectief PV 

BKA zal in 2022 verdergaan met de creatie van een standaardproduct (met variaties) voor 

collectief eigendom van zonnepanelen en de SCE-subsidieregeling. Het product zal worden 

aangeboden aan: 

• Eigenaren van grotere daken (bedrijven en instituten): een vergoeding voor het beschikbaar 

stellen van dakoppervlak voor het plaatsen van PV-panelen (in samenwerking met POB-

Duurzaam); 

• Inwoners van Baarn: het nemen van participaties in nieuwe postcoderoos projecten die door 

het vorige punt tot stand zijn gekomen (in samenwerking met EB)  

Het product omvat een standaard voor de RVO-subsidieaanvraag en voor de 

informatiebrochure voor de investeerders (inwoners van Baarn).  

Er zijn problemen met netcongestie, waardoor grotere projecten de door hen opgewekte stroom 

voorlopig niet zullen kunnen terugleveren op het elektriciteitsnet. Daarom richten we ons de 

komende tijd op (kleinere) projecten waarvoor deze problematiek niet speelt. 

 

d) Zonnepanelen op parkeerterreinen 

BKA wil in 2022 samen met de gemeente een plan ontwikkelen voor het Laanplein 

parkeerterrein. Doel is om naast stroomproductie tevens een verdere verfraaiing van het 

parkeerterrein te realiseren, zodat het als voorbeeldproject voor mooi en verantwoord gebruik 

van zonnepanelen kan dienen.  
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e) Monitoren KPI’s. 

We zullen ook in 2022 de kpi’s bijwerken zodra de gegevens van Stedin beschikbaar zijn, en 

daarover publiceren. 

 

Alsmede, als penvoerder voor de drie organisaties BKA, EB en POB-D: 

f) Know-how opbouwen 

Deze know-how zal gericht zijn op het opdoen en onderhouden van kennis op het gebied van 

techniek, economie, regelgeving en governance, alsmede van de energietransitie in het 

algemeen. 

 

g) Pro-actieve marketingondersteuning 

Onder de naam BaarnDuurzaam zal een steeds actiever communicatiebeleid worden gevoerd, in 

een breed scala aan marketingkanalen. Eerst wordt een jaarplan opgesteld. Hierbij vindt 

voortdurende afstemming plaats met enerzijds de gemeente en anderzijds de drie organisaties 

die de uiteindelijke content moeten verzorgen. 
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3.  ORGANISATIE 

3.1  RAAD VAN TOEZICHT 

Voorzitter:  dhr. Gijs Tegelberg 

Secretaris:  dhr. Hilco Witteveen 

Lid RvT: mevr. Patricia van Berkum 

3.2  BESTUUR 

Voorzitter:  dhr. Herman Jan Wijnants  

Penningmeester: dhr. Aart Houwink 

Secretaris:  dhr. Diederik van der Burg 

 

Contactgegevens bestuur: contact@bka2030.nl 
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4.  JAARREKENING  
De verslagperiode is het kalenderjaar 2021.  

4.1  RESULTATENREKENING 

BKA had in de verslagperiode geen eigen inkomsten, maar dekte haar kosten uit de door de 

gemeente Baarn verstrekte subsidie.  

 2021 2020 

Halfjaarlijkse BKA-bijeenkomsten € 3.227 € 1.711 

Knowhow opbouwen voor BKA, EB, POB-D  € 3.958 

Website, communicatie € 1.663 € 5.753 

Administratie, verzekering € 448 € 194 

Voorbereiding PCR-project parkeerplaats € 2.360  

Oprichting IJsbaan coöperatie  € 2.588 

Klimaatkrant  € 10.923 

Ontwikkeling en implementatie gemeenschappelijke brand BKA, 

EB en POB-D 

€ 7.336  

Proactieve marketingondersteuning BKA, EB, POB-D met 

communicatieadvies, professionele projectleiding en coördinatie 

€ 6.818  

Totaal € 21.852 € 25.127 

 

In 2021 werd 32% van de in totaal door de gemeente toegezegde subsidie voor 2021 en 2022 

opgebruikt. Programma's die volledig geïmplementeerd werden waren: de halfjaarlijkse BKA-

bijeenkomsten, de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe gemeenschappelijke 

BaarnDuurzaammerk en de proactieve marketingondersteuning. Verschillende andere 

activiteiten liepen door met name de corona-pandemie vertraging op.   
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4.2  BALANS 

Onderstaand wordt de balans van Stichting Baarnse KlimaatAlliantie per 31 december 2020 en 

31 december 2021. 

Stichting BKA 31-12-2021 31-12-2020 

ACTIVA 
  

Banksaldo € 15.370 € 11.371 

Debiteuren   

Te verrekenen subsidie gemeente Baarn   € 627 

Totaal € 15.370 € 11.998 

PASSIVA 
  

Kapitaal € 806 € 806 

Crediteuren € 1.964 € 1.442 

Stichting POB-D  € 9.750 

Te verrekenen subsidie gemeente Baarn  € 12.600  

Totaal € 15.370 € 11.998 

 

Het onder de passiva genoemde bedrag te verrekenen subsidie gemeente Baarn betreft de door 

de gemeente al wel voorgeschoten, maar in 2021 nog niet bestede, middelen. 

 

 


