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Groen licht voor PitPoint.LNG om 
acht LNG-tankstations te bouwen

De Europese Commissie subsidieert definitief het 
LNG Motion-project met 27,8 miljoen euro uit het 
infrastructuurfonds Connecting Europe Facility for 
Transport (CEF-T). Dit geeft het startsein voor een 
grootschalige uitrol van LNG-tankstations voor 
vrachtwagens door heel Europa. De financiering is 
onderdeel van het beleid van de Europese Commissie 
(EC) om de uitstoot van CO2 terug te dringen door in 
te zetten op duurzame brandstoffen.

Het LNG Motion-project, een consortium tussen 
Axègaz, GCA en PitPoint.LNG, kreeg in oktober vorig 
jaar de betreffende subsidie door de EC toegekend. 
Met de subsidie worden de eerste stappen gezet naar 
een duurzaam Europees distributienetwerk met 
vierhonderd tankstations voor LNG/CNG/Groengas in 
2030. De EC financiert tot 2020 de helft van de kosten 
van het gehele project, die worden geraamd op 60 
miljoen euro.

De financiering laat bovendien zien dat het belang 
van aardgas, als het meest geloofwaardige duurzame 
alternatief voor diesel, onderkend wordt door zowel 
publieke als private belanghebbenden. “De subsidie 
biedt PitPoint.LNG (een joint venture tussen PitPoint 
en Primagaz, red.) een unieke kans om bij te dragen aan 
de realisatie van een grootschalig Europees netwerk. 
Wij zijn overtuigd van alle milieu-, technische en 
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Hoe gezond 
is de lucht die 
jij inademt? 

Check het nu met je mobiel 
op longfonds.nl
De lucht in Nederland is vaak ongezonder dan je denkt. Check wat jij inademt op longfonds.nl  

advertentie

Europese Commissie kent subsidie 27,8 miljoen toe aan LNG Motion-project
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Mooie woorden in 2016,  
resultaat in 2017!

Terugkijkend op 2016 was het voor PitPoint 
een bijzonder jaar. We begonnen met de in-
troductie van onze merknaam en onze visie: 
namelijk het mogelijk maken van schoon ver-
voer in 2030! Ik ben trots op de ontwikkeling 
en de groei die wij als bedrijf doormaken. 
Om in Noordwest-Europa onze basis te ver-
stevigen, introduceerden we een landenstruc-
tuur. Zo kunnen wij onze internationale groei 
beter faciliteren. We zijn gestart in Duitsland 
met de overname van dertien CNG-stations. 
In Nederland zijn we een grote exploitant van 
elektrische oplaadpalen geworden en breid-
den we ons netwerk van CNG-tankstations 
uit. Ook in België. Door deze structuur spelen 
we beter in op de lokale wet- en regelgeving. 
Decentrale belangenbehartiging en manage-
ment dragen er aan bij dat wij een internatio-
nale marktleider kunnen worden.
Binnen Europa wordt er nog verschillend ge-
dacht over schone brandstoffen. De markt 
voor elektrisch rijden heeft zich in Nederland 
redelijk ontwikkeld, terwijl wij op het gebied 
van waterstof en CNG/Groengas volgend zijn 
ten opzichte van België. Hier is geen een-
duidige verklaring voor. Natuurlijk speelt de 
fiscale stimulans een rol vanuit de overheid, 
maar deze factor is niet altijd doorslagge-
vend. Ik vrees dat er binnen Europa geen 
eenduidige visie is op de energietransitie. De 
verschillende denkbeelden zijn voor ons een 
uitdaging. Wel heb ik goede verwachtingen 
van Duitsland. De Duitse overheid toont zich 
slagvaardig en een duidelijke marktmeester.

Kijkend naar Nederland moet ik kritisch zijn. 
Ik hoop dat de markt zich positief blijft ont-
wikkelen. Ondanks mooie initiatieven, zoals 
de Energieagenda of het plan ‘Maatschappe-
lijk Verantwoord Inkopen’, blijft het vooral bij 
woorden en geeft de overheid zelf lang niet 
altijd het goede voorbeeld. Er is geen sprake 
van onwil, maar voldoende inzicht en een stu-
rend wetgevend kader ontbreekt vaak. Mijn 
oproep zou zijn: stop vooral met inkopen van 
dieselvoertuigen en stuur op een optimale 
brandstoffenmix.
Technisch gezien is schoon vervoer nu mo-
gelijk en betaalbaar. Bedrijven en maat-
schappelijke organisaties zijn er klaar voor. 
Hopelijk kan een brede coalitie de komende 
jaren voortgang boeken in diverse Europese 
landen. Zodat de inwoners zien dat Europa 
schoner en groener wordt en het klimaat en 
de luchtkwaliteit verbetert. Laat dat mijn wens 
voor 2017 zijn!

LNG Motion-project

PitPoint clean fuels heeft per 1 november 2016 een 
landenstructuur ingevoerd om de internationale 
groei van het bedrijf de komende jaren in goede 
banen te leiden. Dit betekent dat PitPoint 
landenmanagers benoemt in de landen waarin 
PitPoint actief is. PitPoints internationale, public 
transport- en LNG-activiteiten worden apart 
aangestuurd.

PitPoint heeft de ambitie zich de komende jaren te 
ontwikkelen tot een vooraanstaande clean fuel company 
in Noordwest-Europa. Dat betekent voor PitPoint dat 
de inzet van middelen en managementaandacht gericht 
is op het efficiënt inspelen op en doorontwikkelen 
van de clean fuel-behoefte in verschillende landen 
waar het bedrijf actief is. Richting 2030 ligt voor de 
landenmanagers de focus op het neerzetten van een 
optimale brandstoffenmix in de transitie naar schoon 
rijden per land.
 
Managing Director Nederland
Om die reden is Marja Versleijen (46) met ingang 
van 1 november benoemd tot Managing Director 
Nederland. Versleijen heeft ruim twintig jaar ervaring 
in de zakelijke en dienstverlenende sector. Zij heeft 
sales- en algemeen managementervaring opgedaan 
in diverse sectoren, van bank- en verzekeringswezen 
tot automotive, telecom, overheid en industrie. 
De afgelopen drie jaar heeft zij gewerkt bij Care 
Autoschade als commercieel directeur. Daarvoor was 
ze zeven jaar lang actief bij ABZ/Solera als directeur 
sales- en productmanagement. Van 1995 tot en met 
2006 werkte Versleijen voor Getronics PinkRoccade 
in diverse directiefuncties en managementrollen. 
Vanaf 1993 deed ze twee jaar lang ervaring op bij 
gastechnologisch instituut Gastec. Deze ervaring zal zij 
toepassen bij de uitbreiding van het CNG/Groengas-
portfolio van PitPoint.

Managing Director Public Transport
PitPoint benoemde Jan-Theo Hoefakker (37) met 
ingang van 1 november tot Managing Director 
Public Transport. Hij gaat de internationale public 
transportactiviteiten van PitPoint leiden. Hoefakker 
was in zijn vorige functie verantwoordelijk voor de 
afdeling Operations binnen PitPoint.

Managing Director LNG
Per 1 september is Jan-Willem Drijver (47) gestart als 
Managing Director LNG bij PitPoint. Drijver deed 
internationale directie- en managementervaring op 
bij Lely (agri-sector), De Lage landen (onderdeel 
Rabobank Groep) en GE Capital.

Managing Director België
Sinds augustus 2015 is Geert Degroote 
verantwoordelijk voor de uitbouw van PitPoint in 
België. Degroote werkte vijftien jaar in de gaswereld 
in binnen- (Norsk Hydro, Distrigas) en buitenland 
(Econgas (AT)) in verschillende rollen rondom 
trading en portfoliomanagement. Vanaf 2011 tot begin 
2015 was Degroote actief als eigenaar van een lokaal 
aardgashandelsbedrijf.

PitPoint introduceert  
landenstructuur

economische voordelen van LNG als schone brandstof 
voor transport”, zegt Jan-Willem Drijver, managing 
director PitPoint.LNG.  

Europees beleid
Volgens de partners van het LNG New Motion-project 
is het van groot belang dat duurzame alternatieven 
op grote schaal worden ingezet. Op dit moment 
is vrachtwagenvervoer (vooral uitgevoerd door 
dieselvoertuigen) namelijk verantwoordelijk voor zo’n 
vijf procent van de totale CO2-uitstoot in de EU. LNG 
vermindert de emissie van fijnstof en NOx met maar 
liefst negentig procent ten opzichte van diesel en de 
uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met ongeveer 
vijftien procent. 
De Europese Commissie deelt de mening dat CO2-
uitstoot verminderd moet worden en maakt zich sterk 
voor de inzet van alternatieve brandstoffen. De subsidie 
aan het LNG Motion-project sluit dan ook naadloos aan 
bij de doelstellingen van de Europese commissie. Toch 
was het niet eenvoudig om deze subsidie toegewezen 
te krijgen. De EC kiest namelijk alleen projecten met de 
hoogste toegevoegde waarde voor Europa. Drijver: “De 
EC stelt voor het verstrekken van subsidie stringente 
eisen aan de kwaliteit en continuïteit van bedrijven. 
Dat we dit hebben gekregen, is voor ons een bevestiging 
dat wij op de goede weg zijn”.

Dicht netwerk
Het doel van het LNG Motion-Project is om het netwerk 
van LNG-tankstations zo dicht mogelijk te maken. 
Voor het realiseren van een dergelijk ‘LNG-web’, 

werkt PitPoint samen met verschillende stakeholders, 
zoals onder meer transporteurs. “Zij hebben immers 
behoefte aan een dicht netwerk van LNG-tankstations, 
zodat ze niet om hoeven te rijden als de brandstof op 
is”, vertelt Drijver. 
Het geld dat de commissie toegewezen heeft aan het 
LNG Motion-project wordt inmiddels al goed besteed 
door PitPoint. “Zo werken we onder meer hard aan 
de realisatie van bunkerstations voor schepen, maar  
ook aan de uitbreiding van LNG-tankstations 
voor trucks op het land in Nederland en België”,  
aldus Drijver. Vóór het krijgen van de subsidie had 
PitPoint.LNG al één LNG-tankstation voor trucks 
gerealiseerd in Zwolle. De komende twee jaar hoopt 
de joint venture bovendien nog eens acht LNG-
tankstations te bouwen.
 
Wat houdt het nog meer in?
Het subsidiecontract bevat tevens een haal-
baarheidsstudie naar de mogelijkheden van bio - 
LNG in het goederenwegvervoer, om de milieu-
voordelen van het gebruik van gas als brand stof te 
maximaliseren.
Een ander onderdeel van het LNG Motion-project 
vormt de transitie van een vloot van tweehonderd 
zware vrachtwagens van diesel naar LNG. Die transitie 
wordt uitgevoerd door Charles André Group. Andere 
kernactiviteiten van het LNG Motion-project zijn 
standaardisatie van processen voor het netwerkbeheer, 
verschillende analyses (zoals een kosten-batenanalyse) 
en voorbereiding op de overgang naar duurzaam 
wegvervoer in Europa.

Uitgever: Dennis Mensink
Redactie: Mediatic Media BV
Eindredactie: Mediatic Media BV
Vormgeving: Barry Hage

colofon
Clean Fuel Review is een uitgave van PitPoint  
clean fuels en wordt verspreid via controlled  
circulation. Vragen of opmerkingen over de  
inhoud: info@pitpoint.nl.
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Erik Kemink, 
directeur PitPoint 
clean fuels

Marja Versleijen

Jan-Willem Drijver

Jan-Theo Hoefakker

Geert Degroote

Nog slagvaardiger
Erik Kemink, Managing Director PitPoint clean fuels, 
spreekt van een sterk team: “Marja Versleijen is een 
perfecte match voor PitPoint. Haar ruime kennis en 
ervaring in de automotive- en verzekeringsbranche 
en in overige branches, in combinatie met haar 
persoonlijkheid, maakt ons nog slagvaardiger in de 
continue uitbouw van PitPoint op het gebied van 
schoon rijden. Jan-Theo Hoefakker stond mede aan de 
wieg van PitPoint. Hij heeft ruime ervaring met grote 

accounts in Nederland en over de grens. Zijn kennis van 
de (groot)zakelijke markt is voor ons van grote waarde 
voor de verdere uitbouw van onze internationale 
public transportactiviteiten. Jan-Willem Drijvers 
internationale ervaring is relevant voor de uitbouw van 
de internationale LNG-markt en de rol van PitPoint 
hierin. Geert Degroote was onze eerste Managing 
Director. Onder zijn leiding zien we een mooie groei in 
activiteiten op het gebied van schone brandstoffen in 
de Belgische markt.”
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Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen 
of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2017 rekenen op 
fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2017 is er 137 miljoen 
euro beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren.

Dat blijkt uit de Milieulijst 2017 die de Staatscourant onlangs publiceerde. Bedrijven 
die investeren in technieken die op de Milieulijst staan, kunnen tot 36 procent van 
de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De nieuwe Milieulijst biedt 
belastingvoordeel voor duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwerkingstechnieken 
en vele andere vernieuwende milieutechnieken. De grootste wijzigingen ten opzichte 
van 2016 betreffen de eisen voor duurzame transportmiddelen.

Duurzaam transport
Nieuw op de lijst zijn elektrische bussen. Voor elektrische bestelwagens geldt een 
hoger voordeel dan in 2016. Ook nieuw is een gesloten koelsysteem met CO2 als 

koelmiddel. Daarnaast komen in 2017 ook stille opleggers met een hermetisch gesloten 
koelsysteem in aanmerking. Naast deze verruiming stelt MIA/Vamil strengere 
geluidsnormen aan stille vrachtwagens. Dat betekent dat niet meer automatisch 
iedere ‘Quiet Truck’ aan de regelingen voldoet.
Ook voor mobiele machines, zoals landbouwvoertuigen, gelden in 2017 strengere 
voorwaarden. Zowel op het gebied van geluid als waar het gaat om emissie heeft 
een aanscherping plaatsgevonden. En de emissie-eisen voor het fiscaal voordelig 
aanpassen van scheepsmotoren zijn strenger. Bovendien komen in 2017 alleen nog 
verfsystemen zonder schadelijke componenten en met een lange houdbaarheid in 
aanmerking.

Doelvoorschriften
In een aantal gevallen omschrijft de Milieulijst niet de techniek zelf, maar het doel van 
de investering. Hiermee wil MIA/Vamil ondernemers ondersteunen in bijvoorbeeld 
het nastreven van circulair ondernemen. Het gaat dan vooral om het efficiënter 
omgaan met grondstoffen, het vervangen van schadelijke productiemethoden en het 
terugbrengen van afval tot grondstoffen.
Verder bevat de Milieulijst 2017 enkele nieuwe verwerkingstechnieken voor afval. 
Ook producten als bioplastics van gecertificeerde grondstoffen, duurzaam beton en 
milieuvriendelijke dakbedekking komen in aanmerking. Hiermee neemt MIA/Vamil 
een voorschot op het nieuwe Landelijk Afvalbeheersplan.

Landbouw, duurzaam bouwen en gevaarlijke stoffen  
Een nieuw certificatieschema stelt strengere eisen aan duurzame kassen en 
stallen. Daarnaast biedt de Milieulijst 2017 opnieuw steun voor het tegengaan van 
erfafspoeling. De MIA/Vamil zet in op precisielandbouw en het verminderen van 
lozingen in de glastuinbouw.
Het MIA-voordeel voor duurzame gebouwen is verlaagd door het succes van dit type 
investeringen. Zo kunnen de regelingen ook op langere termijn milieu-investeringen 
in de breedte blijven ondersteunen.

Milieulijst
De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. De fiscale 
regelingen MIA/Vamil bieden voordeel voor investeringen in duurzame technieken. 
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld 
op de zogenoemde Milieulijst. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast.

MIA en Vamil
MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur 
en Milieu en Financiën. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de 
Belastingdienst voeren de regelingen uit. Meer informatie over de regelingen vindt u 
op www.rvo.nl/miavamil.

Relevante maatregelen schoon vervoer 
Er zijn flink wat belastingvoordelen aangekondigd voor duurzame investeringen voor 
dit jaar. PitPoint zet de meest relevante maatregelen voor schoon vervoer graag voor u 
op een rij, zie daarvoor http://bit.ly/maatregelenschoonvervoer.

Meer subsidieregelingen
Graag wijzen wij u op andere fiscale voordelen, die eerder geïntroduceerd werden:

•  Subsidie voor LNG-trucks in Gelderland: Voor de aanschaf van een vrachtwagen 
op LNG, is in de provincie Gelderland een subsidie van 8000 euro per voertuig 
beschikbaar. Deze subsidie maakt onderdeel uit van het programma ‘Logistiek als 
Gelderse motor’. Dit is een nieuwe regeling die per 1 oktober is ingegaan.

•  Korting op de havengelden voor duurzame scheepvaart: Duurzame schepen kunnen 
een korting krijgen op het binnenhavengeld in de haven van Rotterdam. De korting 
kan oplopen tot dertig procent.

Rick van Abbe van Taxi Peutax is door 
PitPoint recent uitgeroepen tot winnaar van 
de schonebrandstoffenwedstrijd. Tijdens de 
wedstrijd, een initiatief van PitPoint, bleek 
meer dan de helft van de taxichauffeurs goed 
geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden 
van schone brandstoffen. Volgens PitPoint is 
er een duurzame ontwikkeling merkbaar in de 
taxibranche. 

Voor Rick van Abbe is denken aan het milieu 
vanzelfsprekend: “Op mijn twintigste (Van Abbe 
is nu 63, red.) praatten we al over duurzaamheid. 
Toen was men bijvoorbeeld bezig met besparen 
op verpakkingsmateriaal in de detailhandel waar 
ik werkte.” Van Abbe ziet naast het belang ook de 
praktische uitdagingen in zijn huidige branche: “Ik 
moet heel eerlijk zijn: wij rijden nog op diesel. En als 
we klanten willen verwelkomen, mag de auto niet koud 
zijn en dus draaien de motoren. Dat zorgt voor onnodig 
veel uitstoot. Uiteraard mogen we dit niet doen 
wanneer we klanten ophalen bij een zorginstelling. 
De motoren gaan daarom daar uit tijdens het wachten. 
Hierdoor kan de temperatuur in de auto onaangenaam 
warm of juist koud zijn, afhankelijk van het seizoen. 
Overstappen op schone brandstoffen zou daarom beter 
zijn en de klantbeleving verbeteren.”

Vergroening taxibranche
Vergroening weegt vaker mee bij aanbestedingen in de 
taxibranche. Taxi van Dijk ziet hier een trend in: “Een 
toenemend aantal van onze opdrachtgevers wil graag 
dat wij met schone brandstoffen rijden. In Europese 
aanbestedingen wordt specifiek gevraagd naar rijden 
op CNG. Wij hebben hier bij de inkoop van onze nieuwe 
voertuigen rekening mee gehouden door de aanschaf 
van zeven Mercedes Benz Sprinters als personenbus, en 
zes Skoda Octavia’s als personenauto, allemaal op CNG. 
Doordat wij nu in Cuijk CNG kunnen tanken, kunnen 
wij beter inspelen op de vraag naar duurzaam vervoer.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Taxi van der Laan won dit jaar een aanbesteding van 
de gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn voor 
het leerlingenvervoer, door in te zetten op Groengas. 
Eigenaar en directeur John van der Laan: “Van de 
vijf partijen die zich hiervoor hadden ingeschreven, 
wonnen de twee die deze alternatieve brandstof 
aanboden. Zo zwaar telde de veel lagere uitstoot voor 
de gemeenten. Bij de volgende aanbesteding – voor 
de Regiotaxi – gaan we ook inschrijven met een flink 
aandeel CNG/Groengas. Omdat we verwachten dat 
de vraag gaat toenemen, maar ook uit eigen ambitie. 
Schoner rijden is een heel concrete manier om vorm te 
geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.” 

Voordelen CNG/Groengas
Naast de grotere kansen bij een aanbesteding, kan ook 
het financiële voordeel een reden zijn om voor CNG/
Groengas te kiezen. De kilometerkostprijs is laag genoeg 

om de investering snel terug te verdienen en daarna 
te gaan besparen. Tot slot maken de verschillende 
subsidies de keuze voor een schonere brandstof 
aantrekkelijk. Patrick van der Velden van PitPoint raadt 
taxiondernemers aan om zowel met CNG/Groengas als 
elektriciteit ervaring op te doen. “Dan loop je straks niet 
achter de feiten aan, want deze brandstoffen hebben de 
toekomst. CNG/Groengas heeft de grotere actieradius 
en op dit moment een kostenvoordeel ten opzichte 
van elektrisch rijden en elektriciteit heeft het voordeel 
dat het voertuig zelf totaal geen uitstoot heeft. Beide 
brandstoffen kennen hun eigen, ideale toepassing. Wij 
helpen ondernemers graag bij het maken van de juiste 
keuze.”
 
Meer weten?
Wilt u meer weten over groen aanbesteden in de 
taxibranche? Vraag dan een clean fuel consult 
aan via onze website.

We e t  u  w a t  d e  
CO2-uitstoot van 
uw wagenpark is?
PitPoint geeft inzicht met de CO2-monitor
Met onze CO2-monitor berekenen wĳ snel en nauwkeurig
de uitstoot van uw wagenpark. U ontvangt van ons een 
rapportage met de prestaties van uw huidige wagenpark.
Én doen u een voorstel om de CO2-uitstoot concreet te 
kunnen verlagen door het gebruik van voertuigen die rĳden 
op schone brandstoffen 

T 030-410 08 00 • info@pitpoint.nl • pitpoint.nl
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Nederland heeft sinds afgelopen november 
honderdduizend elektrische auto’s, bedrijfswagens 
en motoren op de weg. Een automobilist nam  
onlangs in Rijswijk de sleutels van het 
honderdduizendste voertuig in ontvangst. 

PitPoints Managing Director Public Transport Jan-
Theo Hoefakker is blij met het goede nieuws dat de 
Rijksoverheid onlangs bekendmaakte: “Een belangrijke 
mijlpaal in de transitie naar schoon vervoer. Het kan 
wat ons betreft niet snel genoeg gaan.”

Populariteit elektrische voertuigen stijgt
Elektrische voertuigen zijn populair; afgelopen 

jaar steeg het aantal in ons land met meer dan tien 
procent. Dat blijkt uit cijfers die de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland maandelijks in opdracht van 
het ministerie van Economische Zaken (EZ) publiceert.
Minister Henk Kamp van EZ: “Deze nieuwe cijfers 
laten zien dat het goed gaat met elektrisch vervoer in 
Nederland. Bedrijven, organisaties als de ANWB en 
lokale overheden werken samen en investeren miljoenen 
euro’s in een versnelde toename van elektrisch vervoer. 
We zetten gezamenlijk in op de aanleg van voldoende 
oplaadpunten en een groter aandeel elektrische auto’s 
in de Europese productie. Zo heeft elektrisch rijden na 
2020 geen verdere financiële ondersteuning van het 
kabinet nodig om door te groeien.”

Krachtigste oplaadnetwerk van Europa
Maar niet alleen in Nederland zijn er goede 
ontwikkelingen te zien. Eind november vorig jaar werd 
bekend dat BMW Daimler, Ford en Volkswagen de 
handen ineenslaan bij het realiseren van een netwerk 
van snelle oplaadstations voor elektrische auto’s in 
Europa. 
De stations moeten een vermogen van 350 kW gaan 
leveren. Dat is drie keer zo snel als Tesla’s Supercharger-
oplaadstations van 120 kW. De drie partijen streven 
naar het realiseren van ‘het krachtigste oplaadnetwerk 
van Europa’. De aanleg van het netwerk begint dit 
jaar met zo’n vierhonderd stations verdeeld over heel 
Europa.

100.000 elektrische voertuigen op de Nederlandse weg 

Belastingvoordeel in 2017  
voor duurzame investeringen
Belastingvoordeel in 2017  
voor duurzame investeringen

Vergroening 
taxibranche  
in volle bloei
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Wist u dat wereldwijd jaarlijks 7 miljoen mensen 
vroegtijdig sterven door luchtvervuiling? Dat zijn 
dus meer mensen dan het aantal inwoners dat 
Denemarken (5,6 miljoen) of het Ruhrgebied (5,3 
miljoen) heeft. Als we kijken naar de EU, dan is 
het aantal doden jaarlijks 491.000. In Nederland 
gaat het om 5000 doden per jaar die we kunnen 
toeschrijven aan de vervuiling van de omgeving. 
Het zijn duizelingwekkende cijfers.

Het Nederlandse Longfonds start daarom een door 
PitPoint van harte ondersteunde campagne om 
Nederlanders meer bewust te laten worden van de 
vervuiling van hun leefomgeving (zie kader). Maar het 
probleem van een vervuilde lucht eindigt natuurlijk 
niet bij landsgrenzen. 
“Het uiteindelijke doel moet daarom zijn dat niemand 
meer ziek wordt van de lucht die hij of zij inademt”, 
vertelt Christine Strous, projectleider buitenlucht van 
het Nederlandse Longfonds. “Het staat buiten kijf dat 
mensen die in grote agglomeraties, industriegebieden 
of bij intensieve veehouderijen wonen, het meeste 
risico lopen op het inademen van vervuilde lucht.”

Stoppen met diesel
Het Longfonds en PitPoint vinden elkaar in de ambitie 
om de lucht schoner te maken. Want juist schone 
mobiliteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
schoner maken van de leefomgeving van veel mensen. 
“We moeten op korte termijn stoppen met diesel”, 
stelt Strous onomwonden vast. “Met elektriciteit en 
waterstof voor personenauto’s en CNG/Groengas voor 
beroepsvervoer zijn er voldoende schone alternatieven 
voorhanden en als de scheepsvaart en groottransport 
dan ook nog eens massaal overstapt op LNG, dan maken 
we helemaal een mooie stap.”

Europese normen: te zwak
Er zijn twee normen om de luchtkwaliteit te meten. 
De compromisnorm van de EU en de normen van 
de WHO (de wereldgezondheidsorganisatie World 
Health Organization). Het Longfonds wil graag 
dat de WHO-norm gaat gelden. “Als we deze norm 
halen, boeken we grote gezondheidswinst voor 
mensen met en zonder een longziekte. Astma, COPD 
en longkanker zijn de bekendste, maar er zijn veel 
meer. Alleen in Nederland zijn er al 1 miljoen mensen  
met een longziekte, op een bevolking van ruim 17 
miljoen. De helft daarvan is astmapatiënt. Dat zijn 
mensen die rechtstreeks last hebben van vervuiling van 
de lucht.”
“Uit het rapport ‘Air quality in Europe’ dat het Europese 
Milieuagentschap EEA in 2015 publiceerde, blijkt dat 
maar liefst negentig procent van de EU-burgers in 
steden wordt blootgesteld aan te hoge concentraties 
luchtvervuilende deeltjes en fijnstof. Het EEA-rapport 
stelt dat de concentraties hoger zijn dan het aanbevolen 
niveau dat het WHO hanteert. Wij pleiten er dus voor 
om die WHO-normen te hanteren. De EU-normen zijn 
simpelweg te zwak, hoewel nog steeds grote delen van 
Europa ze bij lange na niet halen.”

Wakker worden!
De regeringen en de beleidsbepalers in Brussel 

Longfonds: “Iedereen kan ziek 
worden door de lucht die hij inademt”

Onlangs werd de eerste laadpaal binnen de 
nieuwe aanbesteding van MRA-Elektrisch in 
Zeist feestelijk in gebruik genomen. De eerste 
laadsessie werd gedaan door wethouder Roy 
Luca van de gemeente Zeist.

Door het aantal laadpunten de komende tijd te 
verdubbelen, kan projectbureau MRA-Elektrisch 
voldoen aan de toenemende vraag naar laadpunten 
voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland. Op dit moment zijn in de regio 
circa 2000 oplaadpunten operationeel. Dit aantal kan, 
afhankelijk van de vraag, nu worden uitgebreid met 
2400 laadpunten.

Goede samenwerking
De grote aantallen worden gerealiseerd dankzij een 
effectieve samenwerking tussen de overheden en 
marktpartijen. MRA-E heeft voor de gemeenten in de 
provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht de 
realisatie van oplaadpalen gezamenlijk aanbesteed. 
PitPoint is de partij die de laadpunten gaat plaatsen. 
Bijna tachtig gemeenten kunnen meedoen en samen 
optrekken.
Wethouder Luca uit Zeist is verheugd dat in zijn 
gemeente de aftrap wordt gegeven: “Wij merken dat 
de vervoersbehoefte van onze inwoners verandert en 
wij geven hier als gemeente Zeist graag gehoor aan. 
Daarom wordt ook in onze gemeente een goede laad-
infrastructuur steeds belangrijker. De laadpaal aan de 
Beethovenlaan 2 is de eerste in een reeks van veertien 

palen die de komende tijd gepland staan. Het totaal 
aantal laadpalen in de gemeente Zeist komt daarmee 
op 37 stuks.”

Waarom gezamenlijk aanbesteden?
Maarten Linnenkamp van projectbureau MRA-E 
legt de voordelen van gezamenlijk aanbesteden uit: 
“Hierdoor zijn de voorwaarden eenduidig en zorgen we 
voor volume. Marktpartijen kunnen daardoor scherp 
op de aanbesteding inschrijven, en dat maakt het laden 
goedkoper voor de gebruiker. Zo kunnen we in de 

regio een prijs garanderen 
waardoor elektrisch rijden 
goedkoper is dan rijden op 
benzine. MRA-E zet zich 
in voor transparantie in de 
prijzen voor de gebruiker 
en werkt aan het efficiënter 
en slimmer maken van het 
laadnetwerk met gebruik 
van duurzame energie. De 
samenwerking levert niet 
alleen voor overheid en 
markt voordeel op, ook de 
gebruiker profiteert.“

Ook Jan-Theo Hoefakker 
van PitPoint onderstreept 
het belang van gezamenlijk 
aanbesteden: “Door samen 
te werken met de 

gemeenten in de drie provincies zorgen we voor een 
uniforme standaard in de regio en daarnaast voor een 
efficiënte uitrol. Er zijn nu natuurlijk al 100.000 
elektrische voertuigen op de weg. Dat worden er alleen 
maar meer. De overheid streeft naar 1 miljoen 
elektrische voertuigen in 2025. Wij zien dit als een 
belangrijke ontwikkeling in de transitie naar volledig 
schoon vervoer in 2030.”
Via www.laadpaal.mrae.nl dient u een verzoek 
in voor het plaatsen van een laadpaal in uw 
buurt.

De Tankstation Vakbeurs, die recent in Houten 
plaatsvond, werd ook dit jaar weer druk bezocht. 
Ruim 1300 tankstation- en carwashondernemers en 
oliehandelaren bezochten het congres en de beurs. 
Joost de Ruijter was aanwezig namens PitPoint en 
blikt terug op een geslaagd evenement.

PitPoint constateert dat het tankstationlandschap aan 
het veranderen is. “Het is niet meer zo overzichtelijk 
als in de afgelopen jaren”, zegt de Ruijter, die in zijn 
gesprekken met klanten op de beursvloer meermaals 
hoorde dat veel tankhouders zoekende zijn naar een 
antwoord op de vraag wat het ‘tankstation van de 
toekomst’ moet worden. “Zo spelen prijstransparantie 
en -bewustzijn een rol. Er zijn nou eenmaal klantgroepen 
die gaan voor de laagste prijs. Tegenwoordig zijn er 
handige apps op de markt om de consument hierbij te 
ondersteunen”, legt de Ruijter uit. “Aan de andere kant 
zien wij steeds meer full-serviceconcepten ontstaan, 
waarbij de focus steeds meer ligt op de het verbreden 
en verhogen van de service. Mensen komen niet 
alleen voor een tankbeurt. Op het tankstation wordt 

de verkoop van benzine en diesel nog maar een klein 
onderdeel van het geheel.”

Verbreding van de brandstoffenmix
Of een tankhouder nu voor een bemand of onbemand 
tankstation kiest, over inzet van schone brandstoffen 
is er al meer duidelijkheid. “Het is niet meer zozeer 
de vraag óf die aan de brandstoffenmix worden 
toegevoegd, maar wanneer”, schetst de Ruijter. “Ik 

krijg geregeld de vraag van tankstationhouders: welke 
schone brandstof gaat het nu worden? Afhankelijk van 
het type vervoer kan de ene brandstof beter passen 
dan de ander. Er zal en nieuwe productmix ontstaan 
waarbij de genoemde schone brandstoffen naast elkaar 
zullen blijven bestaan.”
PitPoint kan tankstationhouders ondersteunen door 
hun brandstoffenaanbod risicoloos geschikt te maken 
voor de toekomst. Zo helpt PitPoint tankstations 
zorgeloos mee te bewegen naar honderd procent schoon 
vervoer in 2030. “Als een tankstationhouder eenmaal 
besluit de overstap naar schone brandstoffen te willen 
maken, dan nemen wij hem alle zorgen uit handen. 
Wij doen de volledige investering in de installatie, 
de exploitatie, de installatie en de marktbewerking. 
De tankstationhouder profiteert mee omdat wij een 
vergoeding uitkeren op de volumes”, legt de Ruijter 
uit. “Uiteraard is de voorwaarde dat er in een gebied 
voldoende omzetpotentieel is”.
Tijdens deze beurs werd Joost de Ruijter 
geïnterviewd. De video hiervan bekijkt u via 
http://bit.ly/joostderuijter.

Eerste laadpaal binnen nieuwe  
aanbesteding MRA-E in gebruik

Tankstations klaar voor  
100% schoon vervoer in 2030? 

Bewustwordingscampagne Longfonds:  
hoe schoon is jóuw lucht?
Het Longfonds roept iedereen in Nederland op om de kwaliteit van de lucht in zijn of haar omgeving te bekijken. 
“Dat kan heel eenvoudig door naar www.longfonds.nl/gezondelucht te gaan. Door daar je postcode in te 
voeren, of door de GPS op de mobiel aan te zetten, kan iedereen zien wat de luchtkwaliteit in zijn leefomgeving 
is. Blauw staat voor schoon én gezond, de overige categorieën geven een ongezonde lucht weer: geel voor matig, 
oranje is onvoldoende en rood ronduit slecht.”

Selfie
Mensen kunnen een selfie maken, met daarin hun score verwerkt. “We vragen aan de mensen om dit zoveel 
mogelijk te delen op hun sociale media, zoals Facebook en Twitter. En als ze dat willen, zouden wij ook graag 
gebruik maken van hun resultaten, zodat we druk kunnen zetten op de politiek. De lucht in Nederland moet 
namelijk gezonder!”
Het doel van de campagne is om burgers zelf meer bewustwording te geven. “Wat adem ik in, wat doet dat met 
mijn gezondheid en wat kan ik eraan doen?”

Nationaal Luchtplan
“We willen een gezondere lucht in Nederland en daar moet een Nationaal Luchtplan voor komen. In 
november hebben we daarvoor een petitie aangeboden, die resulteerde in een aangenomen motie van D66. 
Maar dat is natuurlijk nog maar het begin. In het Nationaal Luchtplan moet gezondheid centraal staan. Met 
de bewustwordingscampagne willen we hiervoor vooral maatschappelijk draagvlak creëren. We zijn blij dat 
organisaties zoals PitPoint ons in dit streven ondersteunen. We willen dan ook iedereen oproepen om een 
#LuchtSelfie te maken!”

moeten in actie komen, stelt het Longfonds. Strous 
haalt er maar weer eens wat cijfers uit Nederland bij. 
“Het internationale instituut voor kankeronderzoek 
AIRC heeft luchtvervuiling bijvoorbeeld als 
kankerverwekkend aangeduid. In Nederland sterven 
jaarlijks alleen al 1200 mensen aan longkanker! Vergelijk 
dat eens met het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers: 
zeshonderd. We doen er alles aan om dat aantal 
verkeersslachtoffers te voorkomen – en terecht. Maar 

wat doen we ondertussen met de luchtvervuiling?”
Strous tenslotte: “Een gezonde lucht is niet alleen 
belangrijk voor mensen die al ziek zíjn, maar zeker ook 
om te voorkomen dat er nog meer mensen ziek worden. 
Gelukkig hebben we nu een staatssecretaris die zegt 
de WHO-normen te willen hanteren, maar als je dan 
tegelijkertijd een minister hebt die toestaat dat we op 
snelwegen steeds harder mogen rijden… Dat lost dus 
niets op.”
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Het internationale netwerk van PitPoint CNG-stations 
groeit gestaag. Inmiddels staat de teller op 84 openbare 
stations in Nederland, België en Duitsland. Uiteindelijk 
hoopt PitPoint met de opening van steeds meer CNG-
stations bij te dragen aan honderd procent duurzaam 
transport in 2030.

Vorig jaar werden er maar liefst acht nieuwe CNG-stations 
geopend in ons land en bij de zuiderburen. Zo kan er nu ook 
getankt worden in Arnhem, Alphen aan den Rijn, Antwerpen, 
Rotterdam Boezembocht, Bornem (BE), Aalsmeer, Turnhout (BE) 
en Cuijk. 
In Nederland komen de nieuwe CNG-stations allemaal op minder 
dan vier kilometer van de snelweg te liggen. Het nieuwste CNG-
station in Cuijk ligt zelfs aan de afslag (A73, afrit 4). Dit jaar komen 
er uiteraard meer stations bij. Onder andere in Beverwijk, Schagen 
en Born (Nederland) en Aalter, Willebroek en Zoersel (België).  

24/7 tanken
Op de nieuwe locaties kan 24 uur per dag en zeven dagen per week 
CNG worden getankt. De CNG-stations accepteren de gangbare 
bankkaarten als bijvoorbeeld Maestro, VISA, Mastercard en 
Travelcard. Per station zijn er vaak nog meer betaalmogelijkheden 
die u in onze app kunt bekijken.

Gemeenten kunnen door het gezamenlijke 
inkoopvolume een belangrijke aanjager zijn van 
groene groei en innovatie. En gemeenten hebben 
een belangrijke voorbeeldfunctie voor inwoners 
en bedrijven. Een gemeente die een dergelijke 
voorbeeldfunctie vervult, is Leeuwarden. Uit een 
recente benchmarkstudie van Natuur en Milieu 
bleek namelijk dat de gemeente expliciet voor 
schoon vervoer kiest, en daarmee de hoogste 
groene score van alle onderzochte gemeenten 
behaalde.

Op 16 december ontving wethouder Thea Koster 
van Leeuwarden de prijs voor ‘Meest Duurzame 
Vervoersaanbesteding 2016’ uit handen van Maarten 
van Biezen, hoofd Mobiliteit Natuur en Milieu. 
 
Hoogste score
Leeuwarden scoorde hoger dan de overige 145 
gemeenten, die vanaf medio 2015 tot de eerste helft van 
2016 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop 
hebben doorlopen. De studie betrof het eigen 
wagenpark van de gemeentes, leerlingenvervoer en 
Wmo-vervoer. 
 
Einde fossiele brandstoffen
De gemeente Leeuwarden behaalde onder andere de 
hoogste score omdat ze in de aanbestedingsleidraad 
voor leerlingenvervoer stelt dat er geen voertuigen meer 

mogen worden ingezet die op fossiele brandstoffen 
rijden. De gemeente staat alleen de inzet van voertuigen 
op Groengas of elektriciteit toe.

PitPoint feliciteert de gemeente Leeuwarden en 
wethouder Koster van harte met het behaalde 
resultaat.

“Groengasbussen goede oplossing 
voor transitie naar zero-emissie” 

Busvervoer is traditioneel een markt die werd 
gedomineeerd door diesel. De totale kosten (TCO) 
van dieselbussen waren nu eenmaal lager dan die 
van bussen op andere brandstoffen. Maar met 
een CNG-bus op groengas zetten OV-bedrijven 
inmiddels een grote stap in de goede richting (zero- 
emissie) tegen een aanlokkelijke prijs, blijkt uit een 
analyse van MAN en PitPoint.
 
De politiek heeft besloten dat OV-bedrijven vanaf 
2025 alleen nog zero-emissiebussen mogen inzetten 
die rijden op 100 procent hernieuwbare energie. 
Tot dat moment dienen de nieuwe bussen een zo 
laag mogelijke CO2-uitstoot te hebben. Dat wil in de 
praktijk zeggen: accubussen, bussen die op waterstof 
rijden of trolleybussen voor zero-emissie en gebruik 
van 100 procent hernieuwbare energie voor de overige 
bussen. De bus op batterij (accubus) lijkt vooralsnog 
een goede kans te maken om in de toekomst een 
belangrijk deel van de markt voor zich te winnen. 
Maar vooralsnog zijn deze bussen behoorlijk kostbaar 
vergeleken met alternatieven zoals de traditionele 
dieselbus. Tegelijkertijd zien we dat concessieverleners 
per saldo niet meer geld beschikbaar stellen voor 
dergelijke ‘bussen van de toekomst’. Toch wordt de 
zero-emissiebus in vrijwel elke aanbesteding als 
eis opgenomen óf er worden heel veel punten aan 
toegekend. De aanbiedende partijen worden haast 
gedwongen tot het aanbieden van suboptimale 
oplossingen, die bestaan uit enkele zero-emissiebussen 
in combinatie met een grote vloot van dieselbussen, 
in plaats van bussen op hernieuwbare energie zoals 
Groengas of HVO. Dit knelt logischerwijs.
 
Inzicht in TCO-ontwikkeling 
Hoe kunnen OV-bedrijven de transitie naar zero- 
emisse nu op een goede manier inzetten? CNG-bussen 
die rijden op Groengas lijken een adequate oplossing. 
“Je ziet wel dat OV-bedrijven punten krijgen in een 
aanbesteding als zij Groengasbussen ter beschikking 
stellen. Die punten krijg je dan door niet of nauwelijks 
extra kosten te maken.” Want: Groengasbussen zijn 
qua TCO in verschillende situaties een zeer interessant 
alternatief voor de dieselbus. Dat laatste blijkt uit een 
analyse van MAN Truck & Bus en PitPoint. 
PitPoint en MAN hebben inzichten gedeeld over 
enerzijds de kostendrivers van een CNG-bus (aanschaf, 
gebruik en verkoop) en anderzijds de kostendrivers 
van een CNG-tankstation. Dit heeft geresulteerd in 
een compleet inzicht in de TCO-ontwikkeling van 
een Groengasbus. Hieruit blijkt dat Groengas in 
verschillende gevallen financieel even aantrekkelijk is 
als vergelijkbare (lichtgewicht) dieselbussen. “Op een 
manier die niet duurder is, kun je dus grote besparingen 
op het gebied van uitstoot realiseren”, zegt Tillo Smets, 
Manager Bus Improvement bij MAN. “Hiermee 
geven bedrijven op een economisch verantwoorde 
wijze invulling aan het zogenoemde ‘zero-emissie 
bestuursakkoord’.”
Eigenlijk zou de politiek meer geld beschikbaar moeten 
stellen om de transitie naar zero-emissie te versnellen, 

meent Smets. “Maar de inzet van Groengasbussen 
draagt zeker bij aan een beweging in de juiste richting.”

Lagere TCO Groengasbussen
De TCO van Groengasbussen blijkt lager dan voorheen 
werd aangenomen. Dat zit hem in verschillende zaken. 
Zo is de restwaarde van de bussen aantrekkelijker 
geworden, waardoor de afschrijving lager is. Dit is mede 
het gevolg van de internationale duurzaamheidstrend. 
“Nederland loopt internationaal voorop. In de rest 
van Europa rijden nog veel dieselbussen rond en 
in veel andere landen zijn de richtlijnen op het 
gebied van zero-emissie voorlopig minder streng.” 
Niettemin is men in Zuid- en Oost-Europa wel bezig 
met verduurzaming. Daarom neemt de vraag naar 
(Nederlandse) CNG-bussen uit bijvoorbeeld Roemenië 
en de vroegere Sovjet-staten toe. “Er is een markt aan 
het ontstaan voor die bussen. Logisch wellicht, want 
tegen een relatief kleine investering – gas is vaak al 
beschikbaar – behalen OV-bedrijven in deze landen een 
aanmerkelijk betere milieuclassificatie dan met diesel.” 
Maar ook om andere redenen is de TCO van Groengas-
bussen lager dan gedacht. In het verleden hield men 
rekening met een aanzienlijke meerprijs als het ging 
om onderhoudskosten. Maar die kosten zijn lager 
geworden. “Deze zijn 0 tot 10 procent hoger dan bij 
diesel, in plaats van 30 procent”, zegt Smets. “De 
betrouwbaarheid van de motor is veel groter dan 
gedacht. Er is minder sprake van uitval of revisie.”
 
Turnkey oplossing
De prijsontwikkeling van CNG en Groengas is heel 
anders dan die van diesel. “Hoe meer bussen op 
Groengas een OV-bedrijf heeft, hoe goedkoper het 
wordt. Bij 23 of 24 bussen bussen die op één locatie 
laden, is het omslagpunt”, vertelt Hoefakker. Juist 
in de stations zit overigens de laatste belangrijke 
kostenverlaging waar OV-bedrijven gebruik van 
kunnen maken. Tot voor kort gold: grotere tankstations 
leveren goedkoper gas. Wanneer CNG in de toekomst 
stapsgewijs plaats moet maken voor elektrische bussen, 
zou dat betekenen dat het gas steeds duurder wordt. 
Dat is echter verleden tijd, omdat de gasstations (van 

PitPoint) tegenwoordig modulair van opbouw zijn. 
Deze modulaire CNG-stations volgt de uitstroom van 
de busvloot gefaseerd. “Dit biedt een oplossing voor de 
lock-in op Groengasbussen op het toekomstige moment 
dat zero-emissiekosten competitief zijn”, vertelt Jan-
Theo Hoefakker, Managing Director Public Transport 
bij PitPoint. “Er hoeft immers geen desinvestering 
plaats te vinden op zowel de bussen als het CNG-
station. Beiden kunnen gezamenlijk uitstromen uit de 
eerste concessie en vervolgens weer instromen in een 
andere concessie.”   

De nieuwe inzichten hebben enerzijds een nieuwe, 
‘turnkey’ oplossing voor OV-bedrijven opgeleverd, 
waarbij rekening wordt gehouden met tussentijdse 
uitstroom van CNG-bussen. Anderzijds biedt PitPoint 
samen met zijn leverancier een gezamenlijke propositie 
voor OV-autoriteiten en OV-bedrijven. Deze propositie 
stelt hen in staat om de eerste stap naar een 100 procent 
uitstootvrij en duurzaam vervoer te maken, zonder het 
risico op een lock-in op het moment dat er een beter 
en betaalbaar alternatief is. Bovendien worden de 
achtergebleven delen van het CNG-station gebruikt om 
de zero-emissiebussen te voorzien van elektriciteit of 
waterstof.
 
Voordelen Groengas
Op dit moment hebben slechts enkele 
concessieverleners ervaring met rijden op CNG. Maar 
weinig organisaties zijn dus bekend met de gunstige 
TCO van CNG- of Groengasbussen. Maar besparen op 
uitstoot zonder meer geld uit te geven kan wel degelijk 
met behulp van Groengas. “CNG is qua TCO een 
serieus alternatief voor diesel en het milieuvoordeel 
is aanzienlijk”, zegt Smets. “OV-bedrijven die zich 
inschrijven op aanstaande concessies doen er goed 
aan CNG-bussen en Groengas als voertuigbrandstof te 
overwegen.” Ook ten opzichte van elektrische bussen 
biedt de Groengas variant vooralsnog overigens een 
belangrijk voordeel. “Sommige buslijnen hebben een 
actieradus van 600 of 650 kilometer nodig. Dan heb 
je niet veel aan een bus met een actieradius van 80 
kilometer.”

Landelijk netwerk CNG-stations 
blijft groeien

Gemeente Leeuwarden ontvangt prijs voor 
meest duurzame vervoersaanbesteding

Uitkomst analyse: Groengas qua TCO serieus alternatief voor fossiele brandstof 

Ook goed voor portemonnee
Wilt u meer weten over het rijden op CNG of het tanken van CNG? Aarzel dan niet om ons 
te contacteren voor advies over deze schone brandstof. Want schoner rijden is goed voor uw 
omgeving, maar ook voor uw portemonnee. Wij helpen u bij het inzichtelijk maken van mogelijke 
CO2-reductie van uw auto of wagenpark. Heel eenvoudig, in drie minuten met een vrijblijvend 
advies gesprek. Indien gewenst kunnen we dit uitbreiden met een brandstofadvies voor uw 
bedrijf.
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Voor de energietransitie zitten zeer diverse 
partijen met elkaar om de tafel om afspraken 
mogelijk te maken. Over producten, processen en 
diensten. Deze afspraken worden vaak vastgelegd 
in normen; dagelijks werk voor het Nederlands 
Normalisatie-Instituut, oftewel het NEN.

“Normen zorgen voor stroomlijning, belangrijk binnen 
de energietransitie. Van bijvoorbeeld nieuwe technieken 
of brandstoffen wil je weten of ze veilig toepasbaar 
zijn en hoe je ze kunt inpassen in de bestaande 
infrastructuur. Wij zorgen voor de juiste borging ervan”, 
zegt Jeannette Hofman-Züter, manager NEN Energie, 
in de recent verschenen bijlage Energietransitie bij de 
Elsevier. De manager legt uit dat energienormen de 
kwaliteit van brandstoffen omvatten, evenals het testen 
van deze stoffen. “Maar ook hebben de energienormen 
te maken met de benodigde infrastructuur, van 
energiewinning tot energieverbruik (‘put to pit’, red.) 
en over het verbeteren van energieprestaties.”

Praktijkvoorbeelden
Hofman-Züter legt uit dat het NEN een faciliterende 
rol heeft en ervoor pleit dat er (internationale) 
afspraken gemaakt worden, én dat de afgesproken 
plannen uiteindelijk geïmplementeerd worden. 
“Toepassing van normen is in beginsel vrijwillig. We 
houden normen regelmatig tegen het licht. Al was het 

alleen maar om ze te toetsen aan de voortschrijdende 
stand van de techniek.”
De manager noemt diverse praktijkvoorbeelden in 
het interview. Zo kan er op steeds meer plekken een 
mengsel van reguliere- en biobrandstof getankt worden. 
Afspraken voor de juiste percentages zijn in de normen 
vastgelegd. “En de labeling aan de pomp wordt ook 
Europees eenduidig; het resultaat van normalisatie.”
Tot slot noemt Hofman-Züter in het gesprek nog dat 
er op internationaal niveau afspraken worden gemaakt 
over hoe bedrijven het energiegebruik samen het 
beste kunnen doen afnemen. “Zo zijn instrumenten 
ontwikkeld en is in normen vastgelegd dat 
energiebesparende maatregelen boven tafel komen.” 
Naast het versnellen van de energietransitie zal deze 
aanpak ook kostenreductie voor het bedrijfsleven tot 
gevolg hebben, aldus de manager. 

Zelfde standaarden hanteren
Ook PitPoint ziet veel toegevoegde waarde in 
standaardisatie. Erik Büthker, business development 
manager bij PitPoint, legt uit waarom: ”Het is onze 
visie om in 2030 in Noordwest-Europa schoon rijden 
mogelijk te maken. Dat kan alleen als alle betrokkenen 
dezelfde standaarden hanteren.” Büthker begeleidt 
diverse werkgroepen over alternatieve brandstoffen bij 
het NEN.
“We moeten in heel Europa op een eenduidige wijze 

alternatieve brandstoffen kunnen tanken”, aldus 
de manager. “Als we in Nederland tankstations 
ontwikkelen, moeten we die volgens dezelfde regels 
in Duitsland neer kunnen zetten. Veiligheid is altijd 
een belangrijk uitgangspunt. Het veiligheidsniveau 
van het tanken van de alternatieve brandstof CNG 
is op Europees niveau al afgestemd. PitPoint zet zich 
in voor de standaardisatie van onder andere CNG, 
Biomethaan, LNG en waterstof. Daarnaast gaat het 
ook om standaardisatie in de praktijk. Het is wel zo 
praktisch voor rijders dat bijvoorbeeld de vulkoppeling 
voor CNG al in heel Europa gelijk is.”

Goed documenteren
In Nederland lopen we voor in het veiligheidsdenken 
rond alternatieve brandstoffen, vult Büthker aan. 
“Omdat we op basis van een risicobenadering de 
veiligheidsafstanden bepalen, kunnen we in Europese 
werkgroepen meters maken. Vanuit PitPoint brengen 
we in die overleggen veel expertise in. Soms is het 
zoeken waar onze inbreng het beste tot zijn recht 
komt; iedere brandstof heeft zijn eigen, zelfstandig, 
opererende werkgroepje. Ik pleit voor een integrale 
aanpak, waarbij ook de commissies onderling kennis 
uitwisselen. Dat proces kan meer inzichtelijk gemaakt 
worden. Normalisatie stelt ons in staat om steeds meer 
handelsbelemmeringen weg te nemen en het zorgt 
voor een snellere energietransitie.”

Standaardisatie brandstoffen  
voor snellere energietransitie  

Natuur & Milieu rankt aanbestedingen Nederlandse gemeenten 

82 procent Nederlandse gemeenten 
koopt niet duurzaam in
Nederlandse gemeenten, vertegenwoordigd in de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
hebben afgesproken om vanaf 2015 honderd procent 
duurzaam in te kopen. Voor de milieu-impact is 
mobiliteit een belangrijke inkoopcategorie. Het 
doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) 
is voor circa tachtig procent verantwoordelijk voor 
het totale taxivervoer in Nederland en heeft een 
forse impact op klimaat en luchtkwaliteit.

“Vorig jaar bleek, uit een eerdere benchmarkstudie 
van Natuur & Milieu, dat gemeenten nauwelijks aan 
voldeden aan hun eigen afspraak. Wij waren benieuwd 
of gemeenten na dit bericht duurzamer zijn gaan 
inkopen”, zegt Marco Fossen, relatiemanager overheid 
bij PitPoint. “Ook willen we weten of er knelpunten 
zijn die de transitie naar schoon vervoer afremmen. 
Dat was voor PitPoint de aanleiding om ook dit jaar 
het onderzoek van Natuur & Milieu mede mogelijk te 
maken.”

Conclusies
De belangrijkste conclusies uit het in oktober gepre-
senteerde onderzoek zijn:
•  82 procent van de onderzochte gemeenten voldoet 

niet aan de minimumcriteria voor duurzame inkoop.
•  Weinig vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. De 

kanttekening is wel dat er nu andere gemeenten zijn 
onderzocht. Dit komt omdat niet alle gemeenten jaar-
lijks een vervoersaanbesteding uitschrijven.

•  Leeuwarden scoort het hoogst in de ranking. Die ge-
meente staat alleen voertuigen toe die elektrisch rij-
den, of op Groengas.

•  Nederlandse gemeenten scoren iets beter op lucht-
kwaliteit en vragen steeds vaker om elektrische mo-
biliteitsoplossingen of Groengas.

•  Helaas sluit de meerderheid van de gemeenten die-
selvoertuigen nog steeds niet uit.

Voortrekkersrol
“De conclusies van Natuur en Milieu liegen er niet om”, 
zegt Fossen. “Maar met deze inzichten kunnen we de 
volgende stap in verduurzaming met elkaar maken. Ik 
zie hierbij een voortrekkersrol voor de overheid weg-
gelegd. Door de transitie van fossiel naar hernieuwbare 
energie als overheid en bedrijfsleven samen op te pak-
ken, faciliteer je de markt om door te innoveren.”

Kiezen voor hernieuwbare energie
“Wij zien gelukkig ook steeds meer gemeenten, die al 
expliciet kiezen voor hernieuwbare energie”, vult Fos-
sen aan. “De gemeente Leeuwarden zie ik als een goed 

voorbeeld. Ik ben blij dat die gemeente expliciet voor 
schoon vervoer kiest. Leeuwarden had de hoogste sco-
re in deze benchmark. Dat komt onder andere omdat de 
gemeente in de aanbestedingsleidraad voor leerlingen-
vervoer stelt dat er geen voertuigen meer mogen wor-
den ingezet die op fossiele brandstoffen rijden. Leeu-
warden staat alleen de inzet van voertuigen op Groengas 
of elektriciteit toe. Er zijn uiteraard meer gemeenten 
die het goede voorbeeld geven. Zo maakt Den Haag ge-
bruik van een beslisboom in de aanbestedingsleidraad. 
Dat is een overzichtelijke manier om de aanbeste-
dende dienst te helpen met de meest duurzame keuze. 
Bij de overheid en gemeenten bespeur ik nog een mate 
van onbekendheid om duurzaam in te kopen”, aldus 
Fossen. “Dat is in mijn ogen niet nodig. De kennis is er 
en steeds meer gemeenten zijn al goed op weg.” 
De manager adviseert overheden om inschrijvende 
partijen zelf te laten bepalen in hoeverre zij meer mi-
lieuwinst kunnen bieden bovenop de minimumcriteria, 
en dit in de gunning mee te wegen: “Almere geeft hierin 
een goed voorbeeld.”

Download het rapport en 
andere documenten op onze 
downloadpagina 
www.pitpoint.nl/downloads.
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SHOWROOM 
CLEAN VEHICLES

CO2 reduceren? De luchtkwaliteit verbeteren? Het begint bij schoon 
vervoer. 100% schoon vervoer in 2030 als het aan PitPoint ligt.

Er zijn veel auto’s verkrijgbaar van bekende merken als Volkswagen, Fiat, Skoda, 
Seat, Audi, Mercedes, Iveco, Scania, enz. En voor elke vervoerscategorie is er 

een geschikt voertuig. Of het nu gaat om een vrachtwagen, bestelauto of  
personenauto. Bekijk alle voertuigen op CNG, LNG en H2 in de digitale 
showroom van PitPoint. Binnenkort vindt u ook alle volledig Elektrisch 

aangedreven voertuigen in de showroom van PitPoint.

www.pitpoint.nl/showroom

Nationale Klimaattop 2016:

Werk maken van energietransitie
Afgelopen oktober werd de Nationale 
Klimaattop georganiseerd. Zowel bedrijven als 
maatschappelijke organisaties als overheden waren 
goed vertegenwoordigd bij de bijeenkomst. Het 
Rijk had zich als doel gesteld tijdens de Klimaattop 
‘nieuwe initiatieven, maatregelen en acties die 
bijdragen aan CO2-reductie bij elkaar te brengen’, 
in navolging van het klimaatakkoord van Parijs. De 
top bleek niet voor niets te zijn geweest!

Een van de positieve uitkomsten van de Nationale 
Klimaattop was dat bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisaties afspraken hebben 
gemaakt over de reductie van CO2-uitstoot. In totaal 
moet die met 17,6 Megaton worden teruggedrongen. 
De beperking staat gelijk aan negen procent van de 
totale Nederlandse CO2-uitstoot, en aan de uitstoot van 
2,2 miljoen huishoudens of 7 miljoen personenauto’s. 
Grote bedrijven verenigden zich zelfs in een heuse 
transitiecoalitie die de regering opriep werk te maken 
van een klimaatwet. Iets waar partijen als de PvdA en 
GroenLinks eerder voor hebben gepleit. 

Kritiek was er ook, bijvoorbeeld van Marjolein 
Demmers van de Groene Zaak. Zij noemde de 
Klimaattop een ‘wassen neus’ en riep de overheid 
op om ambitieuzere beslissingen te nemen in plaats 
van ‘door te blijven modderen’. Ook Natuur & Milieu 
(N&M) vindt dat de overheid meer kan doen voor 
het verbeteren van de luchtkwaliteit. N&M roept het 
kabinet op om de belastingvrijstelling voor taxi’s en 
voertuigen van politie, brandweer en defensie op te 
heffen.

Krachten bundelen
Staatssecretaris Dijksma, initiatiefnemer van de 
Klimaattop: “We hebben vandaag laten zien dat we veel 
kunnen bereiken als we onze krachten bundelen. We 
moeten nu doorpakken, de afspraken daadwerkelijk 
uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch beperken.”

Nog meer aandacht voor Groengas
Ondertussen blijft de discussie rondom Groengas-
import de gemoederen bezighouden. In Nederland is 
de import mogelijk, maar die wordt door de overheid 

tegengehouden. Waar minister Kamp aangeeft de markt 
niet verder te willen brengen, staan bedrijven echter te 
trappelen. De verwachting is dat het aandeel Groengas 
de komende tijd flink zal stijgen. PitPoint blijft met haar 
Groengas-partners OrangeGas en Essent in ieder geval 
druk uitoefenen op het dossier van Groengas-import, 
opdat ook de markt van Groengas eindelijk volwassen 
mag worden.
Wij hopen dat de overheid de adviezen van groene 
ondernemers ter harte neemt en, zeker met het oog op 
de komende verkiezingen en een nieuw regeerakkoord, 
werk maakt van de energietransitie.


