Input verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017
Geachte verkiezingsprogrammacommissie,
Met het oog op de naderende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 doen wij,
PitPoint clean fuels, u hierbij een aantal suggesties toekomen voor het
verkiezingsprogramma van uw partij. PitPoint is de bouwer van het tankstation van de
toekomst. Door in te zetten op diverse schone brandstoffen hopen wij onze ambitie,
schoon vervoer in 2030, te realiseren.
Maak werk van duurzaam inkopen
Wij zijn van mening dat de overheid het goede voorbeeld dient te geven en werk moet
maken van haar beleid rondom duurzaam inkopen. Wat is hiervoor nodig? Ten eerste
hopen wij dat een nieuw kabinet extra middelen vrijmaakt voor PIANOo, het
Expertisecentrum Aanbesteden, zodat zij overheden beter kan ondersteunen. Ten
tweede moet de Rijksoverheid haar Plan van Aanpak kracht bijzetten door de
gunningscriteria rondom duurzaamheid aan te scherpen en zodoende de markt uit te
dagen haar duurzaamheidsprestaties te verhogen. Ook een scherpe monitoring van de
voortgang van duurzaam inkopen is essentieel.
Zorg voor een goede mix van schone brandstoffen
Wij geloven zoals gezegd in de transitie naar schoon vervoer in 2030. Zowel elektrisch,
CNG (groengas), waterstof als LNG zijn hiervoor van groot belang. Deze schone
brandstoffen dragen bij aan het verminderen van onze CO2‐uitstoot. Het fiscaal
stimuleren van deze verschillende schone brandstoffen is daarom essentieel. In het
verlengde hiervan moet er een gelijk speelveld komen rondom de Europese handel in
groengas‐certificaten. Momenteel is er sprake van een weglek van SDE gesubsidieerd
groengas uit Nederland en wordt zodoende de binnenlandse prijs opgedreven. Dat kan
niet de bedoeling zijn van het in Nederland gehanteerde beleid. Aan de andere kant
moet diesel zwaarder belast en zelfs uitgefaseerd worden. Denk hierbij aan een
oplopende fiscale ontmoediging in de autobelastingen. De tijd van fossiel is nu echt
voorbij. Ook een sloopregeling voor oude diesels zou hieraan bijdragen, gefinancierd uit
bijvoorbeeld een op te richten Mobiliteits‐Innovatiefonds.

Kies voor schone lucht
Wij hopen dat het nieuwe kabinet kiest voor een leefbare toekomst en werk maakt van
de energietransitie in lijn met het mondiale Klimaatakkoord en het nationale
Energieakkoord. Schone lucht in zowel stad als buitengebied, beheersing van ons
klimaat en behoud van onze aarde door vermindering van gebruik van grondstoffen zijn
van groot belang. Duurzame mobiliteit draagt in ieder geval bij aan het behalen van onze
energiedoelstellingen maar bovenal aan een schone, groene en gezonde leefomgeving.
PitPoint hoopt dat u bovenstaande punten mee wil nemen in uw verkiezingsprogramma.
Wij zijn uiteraard altijd bereid tot een nadere toelichting en kennismaking.
Met vriendelijke groet,
Erik Kemink
Directeur PitPoint clean fuels

