
Hoe is uw elektriciteit in
2015 opgewekt?
Elektriciteit komt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij u uit het stopcontact. 
Natuurlijk is die elektriciteit ergens opgewekt. Maar waar… en hoe? De wereld 
van de elektriciteitsproductie is complex. Daarom zetten we voor u, op een zo 
eenvoudig mogelijke wijze, ieder jaar de feiten op een rijtje. Zodat u kunt zien 
hoe uw elektriciteit is opgewekt. 



In de tabel op deze pagina kunt u zien hoe de elektriciteit die DELTA in 2015 geleverd 
heeft, is opgewekt. Onderin de tabel staat aangegeven hoeveel CO2 er bij het opwekken 
van de in 2015 geleverde elektriciteit is uitgestoten. Sinds 1 januari 2016 levert DELTA 
uitsluitend groene stroom aan zijn klanten. Daardoor zal de informatie in deze tabel met 
ingang van volgend jaar sterk wijzigen. 

www.DELTA.nl

De informatie in de tabel betreft 2015. Sinds 1 januari 2016 levert 
DELTA uitsluitend groene stroom. ZeeuwsGroen zal worden opgewekt 
met biomassa in Nederland (40%), windenergie in Nederland (10%) 
en windenergie uit het buitenland (50%). DELTA Stroom Standaard 
(EU Groen) wordt in het buitenland volledig met wind opgewekt.

In onderstaande tabel vindt u de precieze samenstelling van de elektriciteit die wij in 
2015 leverden. De cijfers zijn berekend op basis van de berekeningsmethodiek van de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

■ Hernieuwbare energie   
■ Wind:
  - Nederland
  - Europa
■ Biomassa***:
  - Nederland
  - Europa
■ Kolen
■ Aardgas
■ Nucleair
■ Overig

Milieugevolgen****
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33,31%
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Grijze stroom

50,50%

16,49%
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245,5 g/kWh
0,00016 g/kWh

Consumenten 
en 

kleinzakelijke 
klanten*

11,91%

29,34%
37,58%
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11,96%

436,9 g/kWh
0,00028 g/kWh

Alle klanten 
(incl. 

grootzakelijke 
klanten)**

*DELTA Comfort B.V. is de leverancier voor consumenten en kleinzakelijke klanten met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère.
** Dit betreft de levering van elektriciteit van DELTA N.V.
***Biomassa wordt gezien als CO2-neutraal omdat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biomassa eerder is opgenomen uit de atmosfeer.
****Meer informatie over de gevolgen voor het milieu is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering en www.nrg.eu
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