
Als je klant bent bij DELTA krijg je altijd 100% groene stroom. We vertellen je graag waar onze 
groene stroom vandaan komt. 

Jouw groene stroom in 2019
Natuurlijk was de stroom die je van DELTA in 2019 geleverd kreeg 100% groen. In de tabel hieronder zie 
je hoe die stroom werd opgewekt. Onderin staat aangegeven hoeveel CO2 en radioactief afval er bij het 
opwekken van onze stroom geproduceerd werd: 0%! Logisch natuurlijk, als je uitsluitend groene stroom 
levert. Als het om duurzaamheid gaat zit je goed bij DELTA.

100% groene stroom
Maar waar komt die vandaan?

Product
DELTA Puur Zeeuws 

Groen  
DELTA Groene Stroom DELTA Energie

B.V. (Totaal)
DELTA Puur Zeeuws 

Groen Zakelijk
DELTA Groene Stroom 

voor Ondernemers

Bron
Hernieuwbare energie 100% 100% 100%
Wind
� Zeeland 90,03%  3,09%
� Nederland   4,20%
� Europa  51,60% 51,96%

Water
� Zeeland 1 1,88%  0,06%

Zon
� Zeeland 8,09%  0,28%

Biomassa
� Nederland 2  48,40% 40,41%

Milieugevolgen

CO2 uitstoot 0 g/kWh 0 g/kWh 0 g/kWh
Radioactief afval 0 g/kWh 0 g/kWh 0 g/kWh
1   Deze stroom wordt opgewekt door de getijdencentrale in de Oosterscheldekering. Die centrale wekt stroom op uit de kracht van eb en vloed.
2  Onze stroom die is opgewekt uit biomassa komt uit de biomassacentrale in Moerdijk. Daar wordt stroom opgewekt door de verwerking van kippenmest.

Verwachting voor 2020 en daarna
We verwachten dat de stroom die we in 2020 en daarna leveren op dezelfde manier opgewekt wordt 
zoals in de tabel hierboven weergegeven. 100% groen dus. Het product waar we het meest trots op 
zijn is DELTA Puur Zeeuws Groen, 100% groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt. Met alles 
wat Zeeland zo uniek maakt: de wind, het water én de zon. Hieronder lees je er meer over.

DELTA Energie B.V. is onderdeel van de Vattenfall Groep.
Alle door DELTA Energie B.V. geleverde stroom komt voor 100% uit groene bronnen. In 2019 komt de geleverde stroom 
van de totale Vattenfall Groep in Nederland voor 55.5% uit fossiele bronnen, voor 43.4% uit duurzame energiebronnen 
en voor 1.1% nucleaire bronnen. Daarbij is 286 g/kWh CO2 en 0.000033 g/kWh radioactief afval geproduceerd.



DELTA Puur Zeeuws Groen is dus 100% groene stroom van om de hoek. 
Wil je weten waar DELTA Puur Zeeuws Groen precies wordt gemaakt? 
Bekijk dan onze interactieve kaart op deltaenergie.nl/puurzeeuws.

DELTA Puur Zeeuws Groen

100% groene stroom uit Zeeland
Wie aan Zeeland denkt, denkt aan wind, water én zon. Heerlijk lui genieten op het strand.  
Lekker sportief een fietstocht maken over dammen en dijken. Of met de wind in de haren varen 
op de Oosterschelde of het Veerse Meer.

Bij DELTA genieten we dagelijks van al het moois dat Zeeland te bieden heeft. Maar we wekken  
er ook groene stroom mee op! DELTA Puur Zeeuws Groen is 100% groene stroom die volledig in 
Zeeland wordt gemaakt. Door Zeeuwse windmolens, Zeeuwse zonnedaken en met de brute kracht 
van eb en vloed.

Zonnedaken

Wat DELTA Puur Zeeuws Groen zo 
lokaal maakt, zijn de tientallen 
zonnedaken die verspreid over heel 
Zeeland groene stroom voor ons 
produceren. Zonnedaken van 
ondernemers maar ook van energie
coöperaties. In zo’n energiecoöperatie 
werken bewoners en ondernemers 
samen aan een duurzamere wereld. 
DELTA neemt de opgewekte stroom af. 
Zo stimuleren we kleinschalige en 
lokale productie van groene stroom.

Groen gas

DELTA levert al sinds 2016 uitsluitend 100% groene stroom. Waarom? Omdat je de makkelijkste 
stap naar een duurzamere wereld zet met zo groen mogelijke energie. Daar hoort natuurlijk ook 
groen gas bij. Groen gas bij DELTA is een mix van biogas en CO2gecompenseerd gas. We leveren 
het standaard bij DELTA Puur Zeeuws Groen. 

Met DELTA Groen Gas lever je bovendien een bijdrage aan het behoud van de prachtige Zeeuwse 
natuur. Per 1000 kuub groen gas gaat vijf euro naar verschillende Zeeuwse natuurorganisaties die 
zich bezig houden met het beheer en bescherming van de Zeeuwse natuur.


