Wat biedt het initiatief
Zeeuwsestroom?
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Eigen energie.
Eerlijke prijs.
Altijd inzicht.

Het leveren van (duurzame) elektriciteit uit Zeeland:
In de eerste plaats wordt Zeeuwsestroom uw energieleverancier.
Zeeuwsestroom levert elektriciteit op elk moment, ook als het niet waait en
de zon niet schijnt. We zorgen dat er dan elektriciteit wordt ingekocht op de
elektriciteitsmarkt. Zeeuwsestroom is inmiddels gestart met de eerste bedrijven.
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Inzicht geven hoe duurzaam de verbruikte energie is:
Om het stroomverbruik te kunnen verduurzamen is het belangrijk om eerst inzicht
te krijgen in hoe duurzaam uw stroomverbruik op dit moment is. Dit gaan we vanaf
het begin van de eerste fase laten zien via een website. Daar kunt u per maand,
week of dag zien hoeveel elektriciteit u verbruikt hebt. Daarbij tonen we ook de
productie van duurzame elektriciteit. Zo kunt u zien welk aandeel van uw verbruik
echt duurzaam was, omdat het direct door een (Zeeuwse) windturbine of
zonnepaneel geleverd werd.
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Samen werken aan het verduurzamen van uw verbruik:
De volgende stap is om uw verbruik verder te verduurzamen. Dat wil zeggen,
meer verbruiken wanneer er duurzame productie is en de prijs gunstig. Dit kunnen
wij niet voor u doen, maar we willen u hier graag bij helpen. Samen met u zoeken
we naar de behoeften en mogelijkheden voor schakelen op het juiste moment.
Hiervoor gebruiken we de informatie uit de verzamelde data. Dat betekent
duurzaam, slim omgaan met stroom en tegengaan van verspilling.
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Wat houdt
Zeeuwsestroom
in?

Grip op energie én op kosten
Het is tijd. In een wereld waarin duurzaamheid
steeds belangrijker wordt, is het nu aan ons om
de volgende stap te zetten als het gaat om de
energietransitie in Zeeland. En dat, kunnen we alleen
samen. Duurzame bronnen zijn niet stuurbaar. Het
is tijd om nieuwe data en inzichten te verzamelen
en op basis daarvan onze vraag bij te sturen waar

Met trots presenteren wij Zeeuwsestroom.
Coöperatie Zeeuwind en haar partners, erkende
energie- en dataspecialisten, hebben de handen
ineengeslagen met als doel de energietransitie in
Zeeland toekomstbestendig te maken.

nodig. Tijd om duidelijk en transparant te zijn over
hoe duurzaam geleverde stroom precies is, en
waar stroom vandaan komt als er geen zonne- en
windenergie beschikbaar is.
Het bevorderen van de energietransitie in Zeeland
is de topprioriteit van Zeeuwsestroom, en vraagt
inzicht geven in verbruik

om meer dan alleen het leveren van in Zeeland
opgewekte (duurzame) energie. Op basis van
transparante samenwerkingen en datagestuurd
onderzoek krijgen we inzicht in vraag en aanbod.
Aan de hand van een digitaal platform geven we
bedrijven inzicht in hun verbruik, in samenhang
met de opwekking van duurzame energie. Zo ziet u
precies hoe duurzaam geleverde energie écht is.
Vervolgens kijken we samen hoe we concrete
middelen en handvatten aan kunnen reiken voor
direct grip op verbruik, verduurzaming en kosten.

Zeeuwse
bedrijven
We gaan graag samen met een brede groep
bedrijven en instellingen van start. Zeeuwse
bedrijven die graag positief bijdragen aan de
energietransitie en (meer) grip willen krijgen op
verbruik en kosten. Vier pijlers dragen het initiatief:

Kortom: Zeeuwsestroom is er door, voor en mét
Zeeuwen. Samen genereren we input, sturen bij op
vraag en aanbod en zetten zo de volgende stap
naar een toekomstbestendige provincie.

Samenbrengen van duurzame producenten en afnemers uit
Zeeland: lokaal opgewekte elektriciteit lokaal gebruiken.
Prijstransparantie.

Het is tijd om nieuwe
data en inzichten te
verzamelen en op
basis daarvan onze
vraag bij te sturen
waar nodig

Digitaal platform voor afnemers: het stapsgewijs en in
Kort gezegd betekent Zeeuwsestroom:

samenspraak ontwikkelen van een digitaal platform waar de

 Het leveren van in Zeeland opgewekte

met de productie van stroom uit zonne- en windenergie.

(duurzame) energie op elk gewenst moment.
 Door digitale technieken inzicht geven hoe
duurzaam de verbruikte energie is.
 Samen werken aan het verduurzamen van en
grip krijgen op uw verbruik en kosten.

afnemer kan zien wat het verbruik en de prijs is in samenhang

Zeeuwsestroom wordt succesvol door bewuste afnemers. We
sluiten graag vooruitstrevende Zeeuwse bedrijven en instellingen
aan die slim willen omgaan met hun energiehuishouding. Kiezen
voor echt duurzaam en gestuurde energiebalans in Zeeland is
dan binnen handbereik.

