GROENE STROOMPRODUCTEN
OP DE GROOTZAKELIJKE MARKT
Datacenters verbruiken veel energie en de sector groeit snel. Energie-efficiency
maatregelen zijn niet voldoende om de CO2-uitstoot van de sector te reduceren. Hivos
roept datacenters daarom op om over te stappen op groene stroom. Het aanbod aan
groene stroomproducten is groot en er zijn grote verschillen tussen de producten. Hivos
zette alle energieleveranciers en hun producten op een rij. Zo maakt Hivos inzichtelijk
welke verschillende groene stroomproducten er in Nederland worden geleverd.

Hivos en 100% Duurzaam
Ontwikkelingsorganisatie Hivos gaat voor 100% duurzame energie wereldwijd, omdat
dit de enige mogelijke uitweg biedt uit de huidige klimaatcrisis én omdat het de motor
voor ontwikkeling is voor de miljarden armen die geen toegang hebben tot energie.
Het MVO bedrijvenproject 100% groene ICT roept het Nederlandse bedrijfsleven op
haar bijdrage te leveren aan het terugdringen van broeikasgasemissies. Hivos richt zich
op de CO2-uitstoot van de ICT-sector: een grote energiegebruiker in Nederland.

GROENE STROOMPRODUCTEN
OP DE GROOTZAKELIJKE MARKT
Leverancier

Product

Voorkeur

Geen
voorkeur

Overige opties

Raedthuys/ Pure Energie

Pure Energie

+

Afnemen obligaties: mee investeren in
windmolens en windmolenparken.
Kopen/ huren zonnepanelen.

Huismerk Energie

Huismerk Stroom

+

Geen informatie.

Greenchoice

Zakelijk
Maatwerkproduct

klant

+

klant

Aanschaf winddelen/ zonnepanelen.
Losse GVO’s, Greenchoice als
(investerings-) partner.

Hollandse Wind
Eco Power

+

DVEP

Bijzonder Groen

Klant

Klant

Maatwerk.

Qwint

Qwint Maatwerkproduct

Klant

Klant

Geen informatie.

Scholt Energy Control

Waarborgwind

+

E.On

Groene Stroom

?

?

Zonnepanelen/aanvullen eigen
PV-productietekort met zonne-energie
van E.On

SEPA Green

SEPA Green

?

?

Geen informatie.

GDF SUEZ/Electrabel

Groene Stroom
100% Nederlandse Wind

+

~

Encharge (flexibele energyload).
Zonneparken.

Greenfoot

Losse GVO’s

+

Anode Energie

Groene stroom

~

Geen informatie.

MAIN Energie

MAIN Energie

~

Geen informatie.

Vattenfall/N.V. Nuon
Energy

Nuon GroenGarant
Nuon Natuurstroom

~

Afname specifieke GVO’s.

Delta

Groene stroom

~

Losse GVO verkoop.

RWE/Essent

Streekstroom
Windkracht 220

Eneco

Groen Garanties Biomassa
Groen Garanties Hydro

+

~

Investeren in windparken/ deel reserveren;
n.a.v. klantwensen andere opties zoals
zonnepanelen / eigen windmolen mogelijk.

Geen informatie.

Geen informatie.

+
+

Crowdfundingsprojecten als Solar NL
op de Euroborg en ‘Mijn Wind’.

~
~

Legenda

+
~
?

Klant

> 70 % zon, wind, Nederlandse waterkracht, biomassa standalone.
≥ 30 % waterkracht buitenland, biomassa bijstook in steenkoolcentrales.
Te weinig informatie verstrekt om product te kunnen classificeren.
Afhankelijk van keuze klant, mogelijkheid om een voorkeursproduct samen te stellen.
De energieleveranciers staan in volgorde van hun positie in het energieleveranciersonderzoek:
www.hivos.nl/energieleveranciersonderzoek
Meer weten over groene energie voor datacenters?
www.hivos.nl/groene-energie-datacenters
www.hivos.nl/stroomproducteninkaart
U kunt ook contact opnemen met Marieke Kragten: mkragten@hivos.org

