VISIENOTA STROOMVLOED JUNI 2017
Stroomvloed cvba is een nieuwe Oost-Vlaamse burgercoöperatie die officieel het levenslicht
zag op 16 juni 2017. Deze burgercoöperatie, opgericht naar het REScoop-model, wil de rol
opnemen van ‘volksvertegenwoordiger’ op vlak van hernieuwbare energie voor de regio
tussen Schelde en Leie. Concreet betekent dit dat het primaire werkingsgebied van de
coöperatie zich uitstrekt over verschillende gemeenten en steden, meer bepaald De Pinte,
Deinze, Gavere, Kruishoutem, Merelbeke, Nazareth, Oudenaarde, Sint-Martens-Latem,
Zingem, Zulte, Zwijnaarde…
De initiële doelstelling van de coöperatie is om, samen met burgers, in elk van deze
bovenvermelde gemeenten/steden een zonneproject te realiseren dat groter is dan 10 kVA.
Gebouwen van de lokale overheid zijn steeds eigendom ván de gemeenschap, en de energie
die wordt verbruikt in deze gebouwen, wordt steeds betaald dóór de gemeenschap… deze
gebouwen zijn dus een perfecte locatie om onze ‘Stroomvloed-installaties’ te plaatsen. Zo is
Stroomvloed in Nazareth reeds in bespreking met de gemeente voor het plaatsen van
zonnepanelen op het gemeentehuis. Ook voor andere projecten staan we uiteraard open, in
Kruishoutem is Stroomvloed bijvoorbeeld in overleg met een landbouwer voor het installeren
van een zonne-installatie op zijn loods…
Het verdienmodel van Stroomvloed bestaat erin om zonne-projecten te realiseren die een
100% eigen afname hebben door de uitbater van het gebouw waarop de panelen worden
geïnstalleerd. Deze uitbater stelt zijn dak ter beschikking van de coöperatie via een
opstalcontract en krijgt in ruil hiervoor een korting op zijn energiefactuur van maximaal 20 %
ten opzichte van zijn energiecontract bij zijn huidige energieleverancier.
Voor de lokale burgers die investeren in Stroomvloed zal heel zichtbaar zijn wat er met hun
centen gebeurt, zodat ze zich terecht trotse mede-eigenaar kunnen noemen van de
installaties. Er zal steeds maximaal geïnvesteerd worden in een lokaal én duurzaam
energieproject. Door de opgewekte stroom te verkopen aan de uitbater van het gebouw
waarop onze zonnepanelen zijn geplaatst, maken we na enkele jaren winst zodat een dividend
tot maximaal 6% kan worden uitgekeerd aan onze coöperanten. Door dit concept toe te
passen in hoger vermelde steden en gemeenten, willen wij een maximaal draagvlak creëren
bij de lokale burgers. Wij willen als coöperatie een echte volksvertegenwoordiger worden,
een gesprekspartner wanneer het over lokale productie van duurzame (hernieuwbare)
energie gaat.
Op middellange termijn (5 jaar) is het de intentie van Stroomvloed om energie aan te bieden
aan haar coöperanten. Wanneer we ons beperken tot zonne-installaties, zullen we deze
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intentie nooit kunnen realiseren. Daarom zal Stroomvloed een actieve rol opnemen in het
opzetten van diverse windprojecten in deze regio, en zal Stroomvloed investeren in eigen
windmolens. Op deze manier zal Stroomvloed rendabele stroom produceren die aangeboden
kan worden aan burgers uit de buurt. Aandeelhouders hebben hierdoor rechtstreeks inspraak
in de productie van hun eigen duurzame stroom en kunnen ze mee bepalen wat de kostprijs
is die ze zullen betalen voor hun energie.
Stroomvloed wil hiervoor samenwerken met wind-ontwikkelaars die behoefte hebben om de
grieven van de lokale bevolking te begrijpen en die een draagvlak willen creëren voor hun
windproject. Stroomvloed zal de bevolking informeren over de impact van de windmolens op
’hun leven en welzijn’. Deze informatieverstrekking zal gebeuren door lokale mensen die
eveneens de impact van de windmolens zullen ervaren zodat burgers een vertrouwd en
betrokken aanspreekpunt hebben ipv een onbekende zakelijke projectontwikkelaar.
In onze activiteiten worden wij gesteund door vzw REScoop Vlaanderen (Renewable Energy
Sources cooperatives, de federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor
hernieuwbare energie in België.). Hierdoor kunnen wij gebruik maken van hun expertise die
ook reeds door andere REScoop-coöperaties succesvol is aangewend. Als jonge coöperatie
krijgen wij zo een rugzak met 25j ervaring in wind-energie en zonne-energie mee.
Naast de realisatie van zon- en windprojecten, wil Stroomvloed ook nieuwe technische
ontwikkelingen van nabij opvolgen en, waar mogelijk en rendabel, toepassen in haar
projecten. Concreet denken wij daarbij enerzijds aan batterijen die een lokaal geproduceerd
overschot aan elektriciteit opslaan voor later gebruik en anderzijds aan laadpalen waarmee
elektrische wagens opgeladen kunnen worden met lokaal geproduceerde elektriciteit.
Tot slot willen we als burgercoöperatie ook ons steentje bijdragen tot de realisatie van het
Sustainable Energy Action Plan (SEAP) dat door vele gemeenten wordt onderschreven,
gemeenten die zich engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun
grondgebied te verwezenlijken. Nieuwe ondertekenaars zeggen nu toe om de CO2-uitstoot
tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen en een geïntegreerde aanpak te volgen voor
het tegengaan van de klimaatverandering.

Het Stroomvloed-team
Jozef Mees, Anneleen De Smet, Bart Bonte, Dirk Eeckhaut, Lieven Gekiere
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