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Nederlandse bedrijven gelden internationaal als 
koplopers waar het gaat om duurzame mobiliteit. 
Een van de uitblinkers is zonder twijfel PitPoint, 
dat inmiddels ook een serieuze sprong naar 
het buitenland heeft gewaagd. Hoe verovert 
PitPoint na Nederland ook de rest van Europa? 
We vroegen het Erik Kemink, CEO van PitPoint.

In Nederland heeft PitPoint een stevige marktpositie. 
Wat verklaart dat succes? “We zijn voorloper op 
het gebied van duurzame mobiliteit. We leveren 
brandstoffen die betaalbaar én betrouwbaar zijn”, 
zo stelt CEO van PitPoint Erik Kemink. Dat laatste 
is misschien de grootste verdienste van het bedrijf. 
Ondanks dat het na de oprichting nog in de pioniersfase 
zat, is de kwaliteit altijd op orde gehouden volgens de 
CEO. “Dat moet ook als je aan partijen levert waarvoor 
transport de core business is. Wij hebben de kwaliteit 
altijd op peil kunnen houden omdat de hele keten 
georganiseerd is in dit bedrijf.”
Bij PitPoint werken engineers, maar ook de makers 
van de producten en de mensen die deze producten 
onderhouden. Ook marketing en sales heeft de 
organisatie in huis. “Juist omdat we al die verschillende 
componenten aan boord hebben, horen en weten we 
alles. Daardoor zijn we in staat om betrouwbaarheid te 
organiseren. Wanneer je zelf verantwoordelijk wordt 
voor het onderhoud, blijk je in de praktijk nog betere 
producten te maken, al zou dat misschien niet zo 
moeten zijn.”
  
Focus op het buitenland
Hoewel PitPoint in Nederland misschien wel koploper 
is op het gebied van duurzame mobiliteit, zowel qua 
omvang als positie, blijft het aandeel relatief klein op 
(niet in) de totale schone brandstofmarkt. De grote 
uitdaging is dus niet om de positie te vergroten, maar 
om de totale markt te vergroten. Om twee redenen 
zetten we in op het buitenland. Allereerst is er de 
defensieve strategie. Kemink: “De Nederlandse markt 
ontwikkelt zich niet heel hard en we zijn enorm 
afhankelijk van de overheid en haar beleid. Door ook 
in het buitenland actief te zijn, spreiden we ons risico 
en kunnen we harder groeien.” Dat laatste is meteen 
de tweede reden. “We geloven dat wij met ons bedrijf 
veel meer te bieden hebben dan alleen de Nederlandse 
markt. Het CO2-vraagstuk is een wereldwijd vraagstuk. 
Wij willen vervoer verschonen en het is heel gaaf om 
onze kracht op meer plekken te kunnen inzetten.” 
Kemink verwacht veel van de kansen van PitPoint in het 
buitenland. Veel meer nog dan die in Nederland. Het 
bedrijf is momenteel actief in België en Duitsland, maar 
wil ook graag naar Frankrijk en Denemarken. “Het gaat 
zo hard daar, en Nederland is zowel geografisch als qua 
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omvang van de bevolking natuurlijk veel kleiner. Mijn 
verwachting is dan ook dat we qua omzet snel – binnen 
drie, vier jaar – groter zijn in het buitenland dan in 
Nederland”, aldus Kemink.
 
Buitenland veroveren
Lokaal organiseren is in de perceptie van PitPoint 
dé manier om het buitenland te veroveren. Bij de 
ontwikkeling van tankstations en laadpunten heb je met 
lokale overheden te maken, legt Kemink uit. “En met 
lokale klanten. Dat werkt alleen wanneer je de markt 
echt begrijpt.” Een half jaar geleden heeft PitPoint 

daarom zijn organisatiestructuur gewijzigd. Nederland, 
Duitsland en België hebben allemaal een lokale 
organisatie gekregen. “Langzaam maar zeker dragen 
we steeds meer taken over naar de landenorganisaties. 
Tegelijkertijd stellen we de kennis en kunde die 
voorhanden zijn zo goed mogelijk ter beschikking.”
 
Risico’s
De grootste risico’s – zowel van duurzaam vervoer 
als de organisatie specifiek – zitten hem volgens de 
CEO vooral in overheidsbeleid. Houdt de overheid 
aan de ambities vast? “Voor onszelf geldt dat we 
beducht moeten zijn voor snelle groei. We moeten die 
organisatorisch bij kunnen houden. Wij zijn met zo’n 
25 miljoen euro omzet en vijftig medewerkers nog 
steeds maar een kleine club, maar we doen grote dingen 
en groeien wel hard.” Kemink doelt bijvoorbeeld op het 
convenant dat onder meer met Volkswagen is gesloten 
om in Duitsland in 2025 1 miljoen CNG-auto’s op de 
weg te hebben rijden, en 2000 CNG tankstations te 
hebben gerealiseerd. “Dat zijn hele grote plannen, die 
veel van ons als bedrijf vragen. In snelle groei zit altijd 
een risico, al zal dat onze ambities niet remmen.”
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Beste lezer,

Al meer dan tien jaar zĳ n wĳ  als organisatie 
op weg naar schoon vervoer. En wat is er in 
die tien jaar veel gebeurd. Niet alleen heeft 
de techniek voor schone brandstoff en het 
afgelopen decennium een grote vlucht ge-
nomen, en ook de markt voor schone brand-
stoff en is inmiddels zó groot dat we op grote 
schaal kunnen bouwen aan solide infrastruc-
turen voor de levering van clean fuels. 

Dit werd afgelopen tĳ d onder andere beves-
tigd door een intentieverklaring van belang-
rĳ ke marktpartĳ en en het Duitse ministerie 
van Economische Zaken om het netwerk van 
CNG/Groengas-tankstations uit te breiden en 
het CNG- wagenpark in 2025 te vertienvou-
digen. Dit soort ontwikkelingen dragen sterk 
bĳ  aan de uiteindelĳ ke transitie naar schone 
brandstoff en. 

Ik spreek bewust over transitie. Hoe graag 
we het namelĳ k ook zouden willen, het is nu 
nog niet mogelĳ k om alle voertuigen op wa-
terstof of groene elektriciteit te laten rĳ den. 
Dat is nu nog te kostbaar en de voertuigen 
en infrastructuren zĳ n nog niet gereed voor 
grootschalig gebruik.

Omdat we bĳ  PitPoint willen bouwen aan 
duurzame toekomst, zĳ n we wel hard bezig 
met het verlagen van de drempel om op 
waterstof en elektrisch te rĳ den. Dat doen 
we door het bouwen van nieuwe waterstof-
tankstations, en door het zogenaamde ‘slim 
laden’ voor het elektrisch vervoer in praktĳ k 
te brengen. In deze Clean Fuel Review leest u 
hier meer over. 

Al deze ontwikkelingen hebben ook de no-
dige impact op onze ontwikkelingen als or-
ganisatie. Het meest recente nieuws op dit 
gebied is onze nieuwe grootaandeelhouder 
Total Group. Uiteraard gaan we in dit magazi-
ne dieper op deze nieuwe samenwerking in. 

Verder vind je in deze zomereditie van de 
Clean Fuel Review een interview met direc-
teur Marjolein Demmers van De Groene Zaak. 
Als voorvechter van een duurzaam regeerak-
koord, belicht zĳ  waarom en op welke manier 
de overheid het voortouw moet nemen om 
de transitie naar zero emissie te faciliteren. 

Al met al geeft deze Clean Fuel Review weer 
een goed beeld van de grote vooruitgang 
die we na tien jaar nog steeds boeken op het 
gebied van schone brandstoff en. Dit sterkt 
mĳ n gevoel dat we nog steeds en route zĳ n 
naar volledig schoon vervoer in 2030. 

Zoals verwacht heeft president Trump zich 
teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van 
Parijs. Demissionair staatssecretaris Sharon 
Dijksma bracht het goed onder woorden door 
het een “treurige dag voor de wereld te noemen”. 
Gelukkig lijken de EU en China eensgezind om 
door te gaan op de ingeslagen weg. Ook vanuit 
de Nederlandse politiek en NGO’s klonk een 
strijdvaardige toon. En zo hoort het.

Voor PitPoint is deze ommekeer een reden om nog 
een tandje bij te zetten, ook internationaal. Het 
verschonen van vervoer is een oplossing voor het 
wereldwijd terugdringen van onder meer de CO2-
uitstoot. Wij blijven natuurlijk sterk afhankelijk van 
overheidsbeleid. En eerlijkheid gebiedt te zeggen: ook 
in Nederland mag de overheid wel wat extra doen om 
schoon vervoer te stimuleren. We blijven flink achter 
ten opzichte van het buitenland. Ook Nederlandse 
steden verdienen een betere luchtkwaliteit.

Nooit meer dieselgate
En om maar even in internationale sferen te blijven: 
PitPoint is voorzichtig positief over het voorstel van 
de Europese Commissie om autofabrikanten die 
sjoemelsoftware installeren te beboeten. Helaas is 
het voorstel afgezwakt door lidstaten met een grote 
auto-industrie. Tijd voor onze Europarlementariërs 
om in actie te komen en het Commissievoorstel aan te 
scherpen. Op een conferentie over het vergroenen van 
wegtransport en de rol van biobrandstoffen onlangs 
in Brussel sprak iemand nog de woorden: “we don’t 
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want another dieselgate”. Wijze woorden die hopelijk 
opvolging krijgen door streng Europees toezicht op 
sjoemelaars.

Opmars elektrisch rijden en waterstof
Het is daarom verwonderlijk dat sommige 
beleidsmakers in het verleden blijven hangen. 
Dit terwijl de energietransitie in volle gang is. 
Zo berekende de zakenbank UBS dat elektrisch 
vervoer vanaf 2018 (dat is dus volgend jaar!) qua 
kosten op hetzelfde niveau als een benzineauto komt. 
De productiekosten zijn veel lager dan voorheen 
werd gedacht. UBS waarschuwt dat de tijd om 
voorbereidingen te treffen nu echt voorbij is voor 
fabrikanten en dat er een ‘seismic shock’ plaats zal 
vinden binnen de auto-industrie. 
Maar ook op het gebied van waterstof zijn er positieve 
ontwikkelingen te melden. Recent was PitPoint 
aanwezig op het Fleetmanagement Event in Rotterdam. 
Een mooie gelegenheid om de Forze VII te tonen aan 
het publiek. Deze nieuwe waterstofraceauto is getest 
op het Circuit Zandvoort tijdens de Pinksterraces 
afgelopen 3 en 4 juni. Een kwestie van tijd voordat 
ook Max Verstappen de internationale circuits gaat 
veroveren op waterstof.
Concluderend: de kritiek die wij hebben op 
Trump romdom het Klimaatakkoord is meer dan 
terecht. Echter, enige introspectie van Europese en 
Nederlandse beleidsmakers zou echter niet misplaatst 
zijn. PitPoint doet in ieder geval mee. Dus: maak werk 
van de kansen van duurzaamheid, en op naar schoon 
vervoer in 2030!
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Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft 
het programma Slimme en Gezonde Stad (SGS) 
opgezet. Doel? Een betere gezondheid van mensen 
in steden, als gevolg van een betere luchtkwaliteit, 
weinig geluidsoverlast en een slimme inrichting 
van de stad. “We moeten een waarde hangen aan 
luchtkwaliteit.”

Inwoners van steden moeten gezond kunnen wonen, 
werken en ontspannen. Dus moeten er een goede 
leefomgevingskwaliteit en voldoende voorzieningen 
worden gerealiseerd. Een gezonde stad nodigt uit tot 
recreatie, ontmoeting en bedrijvigheid. In het project 
Slimme Gezonde Stad werkt het ministerie samen 
met gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties.
 
Volksgezondheid op spel
“Dergelijke programma’s zijn heel zinvol”, zegt Jan- 
Theo Hoefakker, Managing Director Public Transport 
bij PitPoint over ‘SGS’. “De volksgezondheid staat op 
het spel.” De stad is volgens Hoefakker een bijzonder 
goed voorbeeld als het gaat om het belang van 
duurzaamheid. “Zo verbruikt men veel energie in de 
stad.”
 
Dossier luchtkwaliteit
Hoefakker benadrukt het belang van het dossier 
luchtkwaliteit. “Luchtkwaliteit is zo belangrijk. Zeker 
in steden zijn er zoveel mensen die die vervuilde lucht 

Slimme en Gezonde Stad  
pakt luchtkwaliteit aan 

inademen. We moeten daarom een waarde hangen aan 
luchtkwaliteit. We moeten het meenemen in een deel 
van de kosten voor mobiliteit. Dat zal versneld voor 
een adoptie van schonere mobiliteit zorgen, alhoewel 
luchtvervuiling slecht deels te wijten is aan mobiliteit. 
Maar álle vervoersbewegingen kunnen duurzaam. 
Of het nu om elektrisch rijden, waterstof of Groengas 
gaat.”
 
Milieuzones niet zaligmakend
Hoefakker is ook van mening dat de milieuzones niet 
zaligmakend zijn zoals ze nu worden ingezet. “Het is 
een aardig middel, ook om een signaal af te geven. Maar 
de effectiviteit kan nog beter. Nieuwe dieselvoertuigen 
mogen de stad nog gewoon in. Dat is al beter voor de 
luchtkwaliteit dan oude diesels, maar nog steeds niet 
goed vanuit duurzaamheidsoogpunt. Op deze manier 
zet je de overgang naar schone brandstoffen niet in 
gang. Ik snap oprecht niet waarom in de stad nog 
dieselvoertuigen rijden. Hoe kan dat? Technisch zijn 
er prima oplossingen, terwijl ook de maatschappelijke 
kosten en baten goed te verantwoorden zijn.”

Uitstoot waarderen
Wat moet er dan wel gebeuren? Een waardering 
hangen aan de uitstoot, “…en deze ook mee laten 
wegen in de gunning bij mobiliteitsaanbestedingen van 
overheden”, stelt Hoefakker. “We krijgen de rekening 
uiteindelijk toch gepresenteerd. Waarom nemen we 
die nu niet mee?” De voornaamste uitdaging is volgens 

Hoefakker dat er nog te weinig inzicht is in de hoogte 
van die rekening. “We moeten inzichtelijk maken wat 
de schaduwkosten van fossiele mobiliteit zijn. Daar 
slagen we onvoldoende in. Blijkbaar dringt het nog 
steeds onvoldoende door hoe ziek je wordt van fossiele 
brandstoffen, en hoeveel levensjaren dit je kost.”

Gemeente kan drempel verlagen
Volgens Hoefakker kunnen gemeenten veel betekenen 
als het gaat om het aanbrengen van faciliteiten. 
“Wanneer de vuilniswagens op waterstof rijden en 
er een tankstation komt, kunnen andere mensen die 
ook gebruiken. Dat verlaagt de drempel voor gebruik 
van schone mobiliteit. We hebben simpelweg een 
laadinfrastructuur voor schone brandstoffen nodig. 
En strategische locaties voor deze faciliteiten. Oftewel: 
we hebben ander gemeentebeleid nodig, dat de 
beschikbaarheid van voorzieningen stimuleert.” 

‘Álle vervoersbewegingen kunnen duurzaam’ 

‘Een gezonde stad  
nodigt uit tot recreatie, 

ontmoeting en 
bedrijvigheid’
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PitPoint maakt elektrisch rijden mogelijk. Begin dit 
jaar lieten we al weten dat PitPoint 360 laadpalen 
gaat exploiteren in Noord-Holland, Flevoland en 
Utrecht. Onlangs maakten we bekend dat PitPoint 
de handen ineenslaat met technologiebedrijf en 
elektriciteitsleverancier E.D.Mij en duurzame 
energieproducent Statkraft om slim laden in de 
praktijk te brengen.

Met behulp van wiskundige modellen kan het opladen 
van elektrische voertuigen beter gereguleerd worden 
en kunnen piekbelastingen op het elektriciteitsnet 
worden voorkomen. Dit noemen we slim laden. De 
technologie achter het slim laden kan ook worden 
ingezet om elektriciteit in te kopen als er een groot 
aanbod van duurzame energie is. Het mes snijdt in 
dit geval aan twee kanten: er wordt groener gereden 
en het gebruik van duurzame energie is op dergelijke 
momenten goedkoper dan reguliere elektriciteit. Het 
is dus een duurzame en kostenbesparende oplossing in 
één.

Slimme samenwerking
PitPoint gaat samenwerken met E.D.Mij en Statkraft 
om slim laden voor de laadpalen van PitPoint mogelijk 
te maken. De partijen combineren hun kennis zodat de 
laadpalen aangestuurd worden op basis van het aanbod 
van duurzame energie en de inkoopkosten die hiermee 
gepaard gaan. PitPoint zet zijn expertise op gebied van 
laadpaaltechnologie in. E.D.Mij zet slimme software in 

om het elektriciteitsverbruik op de laadpalen dagelijks 
te voorspellen. Statkraft levert de duurzaam opgewekte 
energie. 
Koen Dejonghe, Business Development Manager 
bij Statkraft: “Wij vinden het belangrijk om een 
bijdrage te leveren aan duurzame elektrificatie van de 
mobiliteitssector. Het optimaal gebruik van duurzame 
energie voor de belevering van een elektrisch 
vervoerinfrastructuur is een goed voorbeeld van 
verdere decentralisatie in de energiesector.” Jan Theo 
Hoefakker, Managing Director Public Transport bij 
PitPoint: “In plaats van simpelweg stroom afnemen 
en daarvoor te betalen, gaan we nu veel strategischer 
duurzame stroom inkopen. Voor het eerst kijken we 
naar gebruikersdata om slimmer te laden. Hiermee 
kunnen we interessante kostenbesparingen realiseren 
en zorgen voor echte duurzame mobiliteit.”

Werkwijze
PitPoint, E.D.Mij en Statkraft gaan samen bepalen welke 
variabelen van belang zijn voor een optimalisatiemodel. 
Vervolgens wordt gekeken wanneer de laadpaal het 
best kan worden geactiveerd. Jeffrey Bartels oprichter 
van E.D.Mij: “Onze kracht is het verzamelen van data 
en het bouwen van algoritmes in combinatie met het 
leveren van duurzame energie. Door ons geïntegreerde 
model te combineren met de laadpaalkennis van 
PitPoint, kan PitPoint straks anticiperen en inspelen 
op de aanvoer van duurzame energie. Dit kan enorme 
winst opleveren.”

Pitpoint heeft een waterstofstation voor bussen 
overgenomen in Antwerpen. Deze overname 
is gerealiseerd onder de vlag van het Europese 
project High V.LO City.1 Dit project heeft als doel de 
integratie van busvervoer op waterstof in steden 
te versnellen. Voor PitPoint is deze overname een 
natuurlijke volgende zet om de doelstelling honderd 
procent schoon vervoer in 2030 te verwezenlijken.

Rijden op waterstof staat nog in de kinderschoenen. Bij 
PitPoint geloven we er echter heilig in dat waterstof veel 
potentie heeft als schone brandstof. Er worden geen 
schadelijke stoffen uitgestoten en het is onuitputbaar. 
Oskar Voorsmit, Business Development Manager bij 
PitPoint: “Waterstof is de schone brandstof van de 
toekomst. Wij zetten vol in op rijden op waterstof en 
zijn dan ook ontzettend blij met de steun die we krijgen 
vanuit het High V.LO City Project.”
In Antwerpen is Pitpoint als eigenaar verantwoordelijk 
voor het onderhoud en de operatie van het station. Het 
waterstoftankstation is een niet-publiek tankstation 
met de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn als 
enige klant. Het tankstation, dat zich momenteel in 
de Antwerpse haven bevindt, zal op termijn naar het 
busdepot van de Lijn in Antwerpen verhuizen. PitPoint 
heeft Air Liquide gecontracteerd om de waterstof te 
leveren.
PitPoint is ook in Nederland actief bij diverse 
waterstofprojecten. Zo presenteerde Openbaar 

Vervoerbedrijf Qbuzz onlangs de eerste van twee 
waterstofbussen welke gaan rijden in de provincie 
Groningen. PitPoint is verantwoordelijk voor 
het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het 
waterstoftankstation waar Qbuzz waterstof gaat 
tanken.
Op dit moment zijn er twee waterstofstations 
operationeel in Nederland: in Rhoon en in Helmond. 
Het tankstation in Helmond is gerealiseerd en 

wordt onderhouden door PitPoint. De Nederlandse 
overheid heeft de ambitie om een netwerk van twintig 
waterstoftankstations in 2020 gerealiseerd te hebben. 
PitPoint stuurt aan om een substantieel deel van deze 
tankstations te realiseren.

PitPoint investeert in waterstoftankstation Antwerpen

PitPoint brengt slim laden in de praktijk

[1]  High V.LO City is gesubsidieerd door Zevende Raamwerk 
Programma van de Europese Unie ( FP7/2007-2013) voor ‘the 
Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative’ onder 
subsidieovereenkomst n°278192.
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Eind mei heeft de Europese tak van de Vereniging 
voor Voertuigen op Aard- en Biogas (NGVA) een 
rapport uitgebracht over de aanvoer en het gebruik 
van CNG op Europees niveau op dit moment. Meer 
dan vijftig bedrijven uit de gassector leverden 
hiervoor data aan.

De uitvoerige en industriebrede analyse in de studie 
‘Greenhouse gas intensity of natural gas’  laat zien dat 
gebruik van CNG/Groengas een van de meest effectieve 
methodes is om klimaatverandering tegen te gaan en 
de luchtkwaliteit te verbeteren op een kost-efficiënte 
manier. Dankzij CNG en LNG kunnen verschillende 
vervoersmodaliteiten- van personenauto’s tot 
vrachtwagens- minder broeikasgassen uitstoten. 

Belangrijkste resultaten
CNG staat voor Compressed Natural Gas. Ofwel: aardgas 
onder druk. Het is een schone voordelige fossiele 
brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx, 
en CO2 dan diesel en benzine. De studie van de NGVA 
laat zien dat rijden op CNG een aanzienlijke verlaging 
van schadelijke uitstoot betekent. Zo blijkt dat de 
uitstoot van broeikasgassen van een personenauto 
of lichte bedrijfswagen die rijdt op CNG, 23 procent 
lager is dan eenzelfde soort auto die op benzine rijdt 
en 7 procent lager dan een dieselauto. Voor zwaardere 
voertuigen zijn is de uitstoot van CNG 16 procent lager. 
Ook in de scheepvaart geniet het gebruik van CNG de 
voorkeur boven de traditionele brandstoffen.

NGVA-rapport toont grote voordelen 
van rijden op Groengas

De grote voordelen van Groengas en SNG
Door te kiezen voor CNG van hernieuwbare 
energiebronnen zoals biomassa (Groengas), worden de 
voordelen voor het klimaat en de luchtkwaliteit enorm 
vergroot. Door alleen Groengas te gebruiken, daalt de 
uitstoot van CO2 al gauw 80 tot 95 procent afhankelijk 

van de bron van het gas en de manier waarop het 
geproduceerd is. 
Met het genereren van energie uit lokale afvalstromen 
draagt de productie van Groengas bovendien bij aan 
een circulaire economie. “Europa heeft de mogelijkheid 
om meer dan 2 miljoen voertuigen van Groengas te 
voorzien dat is gemaakt van lokale afvalstromen”, aldus 
Andrea Gerini, secretaris-generaal van NGVA Europa.  
Deze voordelen gelden ook voor het zogenaamde SNG 
(Synthetic Natural Gas). Dankzij opslagtechnieken 

zoals Power to Gas is het mogelijk om elektrische 
energie uit hernieuwbare energiebronnen op te slaan 
als gas. Het gebruik van dit synthetische Groengas zorgt 
ook voor een grote reductie in schadelijke uitstoot van 
broeikasgassen.  

Toekomstperspectief
In het rapport kijkt de NGVA ook vooruit naar 2030 en 
de potentiele efficiëntere technologieën en innovaties 
voor de aanvoer van CNG/Groengas en SNG. Deze 
toekomst ziet er rooskleurig uit. Technologische 
verbeteringen zullen zorgen voor een aanvullende 
verlaging in energieverbruik van voertuigen. Zo zullen 
volwaardige CNG-motoren naar schatting zorgen voor 
een verminderd energieverbruik van twintig procent 
voor personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens 
en tien procent voor zwaardere voertuigen zoals 
vrachtwagens. Op dit moment wordt er volop gewerkt 
aan de optimalisatie van dergelijke motoren. 

Europees beleid
De conclusies van dit onderzoek naar het gebruik van 
CNG/Groengas en SNG ondersteunen het huidige 
Europese beleid omtrent schone en efficiënte mobiliteit. 
Het NGVA-rapport heeft daarbij een ISO 14044 critical 
review ondergaan, waarmee het onafhankelijke 
karakter van de studie wordt gewaarborgd. Dit geeft 
stakeholders en beleidsmakers een stevig middel in 
handen om de belangrijke rol van CNG/Groengas in de 
overgang naar zero emissie te onderstrepen.

‘Europa kan  
meer dan 2 miljoen 

voertuigen van  
Groengas voorzien’
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Namens PitPoint-CEO Erik Kemink en de CEO’s 
van veertien andere grote bedrijven bood De 
Groene Zaak (DGZ) ex-kabinetsinformateur Edith 
Schippers onlangs een tienpuntenplan aan, met als 
doel duurzaam ondernemen te stimuleren. Het plan 
is een van de vele initiatieven die DGZ ontplooit. 
“De duurzame beweging is niet te stoppen. Het is 
menens.”
 
‘Zorg dat duurzaam ondernemen loont’, ‘Verplicht 
transparantie’ en ‘Bied een stabiele beleidscontext, 
inclusief een klimaatwet’. Het zijn enkele actiepunten 
uit het tienpuntenplan (zie kader), dat Marjolein 
Demmers, directeur van DGZ samen met vijftien 
CEO’s en Rob van Tilburg van Royal HaskoningDHV 
heeft opgesteld en aangeboden. Het tienpuntenplan 
is een van de vele activiteiten die de vereniging van 
duurzame ondernemers heeft ontplooid in haar strijd 
voor een duurzame Nederlandse economie. “Het plan 
is ondertekend door CEO’s met elk een heel diverse 
achtergrond. Qua vakgebied, maar ook wat betreft 
activiteiten op het gebied van een duurzame economie”, 
vertelt Demmers. Behalve van oorsprong duurzame 
organisaties zoals DGZ-partner PitPoint zitten er ook 
bedrijven tussen die minder bekend staan als duurzaam. 
“Dat maakt het document zo waardevol: dat de tien 
punten die tezamen een duurzaam regeerakkoord 
stimuleren, marktbreed omarmd worden.”
 
Regeerperspectief en duurzaam regeerakkoord
Het tienpuntenplan staat niet op zichzelf. Sterker: 
het is een onderdeel van een uitgebreide serie van 
activiteiten die DGZ heeft opgezet in het kader van 
de verkiezingen. De vereniging investeerde vorig 
jaar in het aanreiken van inhoudelijke punten voor 
verkiezingsprogramma’s, zoals herziening van het 
belastingstelsel. In het voorjaar van 2016 overhandigde 
DGZ haar Regeerperspectief aan de Tweede Kamer. 
Demmers: “Daarin werden inhoudelijke thema’s en 
kansen rondom duurzaamheid aan alle Kamerleden 
aangeboden. Op basis van de verkiezingsprogramma’s 
stelden we vervolgens een kieswijzer op, die ook in de 
politiek en in de media goed opgepakt werd.” 
 
Sustainable Development Goals
De actie van dit voorjaar waarbij een brede coalitie van 
meer dan vierhonderd bedrijven en maatschappelijke 
organisaties pleit voor een prominente plek voor de 

zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) 
in het regeerakkoord, was eveneens (mede) een 
initiatief van DGZ. “Ook deze actie, die we samen 
opzetten met Partos, kreeg veel media-aandacht en 
kent een breed draagvlak – van Rabobank en Vodafone 
tot FNV, ontwikkelings- en andere maatschappelijke 
organisaties. Dit krijgt nog vervolg. We willen dat de 
SDG’s serieus genomen worden, waarbij een aantal van 
de voor Nederland belangrijke punten zoals het klimaat 
prioriteit moeten krijgen, omdat we daar gewoonweg 
slecht op scoren.” Gelukkig zijn veel partijen het er wel 
over eens dat er iets moet gebeuren, stelt Demmers. 
“De invulling van de groene plannen verschilt alleen 
nog erg per partij.”

Duurzame gemeenten
Om het draagvlak voor een duurzame Nederlandse 
economie nog meer te vergroten, houdt DGZ zich 
momenteel ook al bezig met de gemeenteraadverkiezingen 
van 2018. “Zo leggen we bij verschillende fracties – 
voornamelijk bij de middelgrote gemeenten – een aantal 
concrete suggesties neer wat betreft ons idee over een 
duurzame economie op gemeentelijk niveau.”
De komende tijd is DGZ vooral actief achter de 
schermen. Die activiteiten hebben volgens Demmers 
misschien wel de meeste impact. “We voeren 
gesprekken rondom de formatie van het nieuwe 
kabinet, denken mee over een zo duurzaam mogelijk 
regeerakkoord. Er is een heel pakket aan maatregelen 
dat hierin zou moeten komen. Denk aan maatregelen 
waarbij ‘de vervuiler betaalt’. Of het beprijzen van CO2 
en dan de kostenstijging bij het bedrijfsleven weer 
compenseren door die ondernemingen te steunen 
bij investeringen in innovaties, waardoor ze op een 
schonere manier kunnen produceren.”

Beter rendement met duurzaam ondernemen
De directeur gelooft er heilig in dat uiteindelijk het gros 
van de Nederlandse ondernemers overstag gaat. “Er 
is een aantal koplopers zoals PitPoint dat het bewijs 
levert dat er juist een beter rendement ontstaat als je 
duurzaam onderneemt, tegen de verwachtingen in.”
De verhalen van ondernemers zelf hebben volgens 
Demmers veel impact, ook in Den Haag. De overheid 
heeft een belangrijke rol in het geheel. Vindt zij 
duurzaam ondernemen en innovatie belangrijk? Dan 
moet dat ook blijken uit de aanbestedingen. Daarin 
moet staan wat de instelling belangrijk vindt, maar 
de praktische invulling moet open blijven. “Je kunt 
zeggen ‘ik heb licht nodig’ of ‘ik heb die specifieke lamp 
nodig’. In het eerste geval vergroot je de kans op een 
innovatieve oplossing.” 
De duurzame beweging is behoorlijk op gang gekomen, 
al is er nog veel te winnen. Demmers is niet bang 
voor eventuele grote gevolgen van het terugtrekken 
van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs. “Er is 
geen weg meer terug, ook in de VS zien ondernemers 
de kansen en voordelen. Het blijft schokkend en 
frustrerend, maar de duurzame beweging is niet te 
stoppen.” Dat betekent volgens Demmers nog niet dat 
het snel genoeg gaat om klimaatverandering binnen 
de perken te houden. “We moeten nu wel tempo 
maken, de krachten nog meer bundelen om zo sneller 
tot resultaten te komen.” Demmers roept bedrijven 
dan ook op om zich aan te melden bij DGZ. “Samen 
krijgen we het voor elkaar.”

Wilt u meer informatie over De Groene Zaak? 
Neem contact op met de ondernemersvereniging 
via www.DeGroeneZaak.com, info@degroenezaak.
com of 070-3926657.

Marjolein Demmers (De Groene Zaak):

‘Samen krijgen we  
het voor elkaar’ 

‘We moeten  
nu wel tempo 

maken’

Het 10 puntenplan
•  Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam 

ondernemen loont
• Durf grenzen te stellen
•  Creëer experimenteerruimte en vertaal 

successen naar wettelijke aanpassingen
•  Daag de markt uit en koop in op de beste 

duurzaamheidsprestaties
•  Verplicht transparantie, zodat meer 

marktwerking ontstaat in duurzaamheid
•  Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief 

naar sectoren en convenanten
•  Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een 

klimaatwet
•  Investeer in innovatie, duurzame en slimme 

technologie
•  Geef in mededingingsregels meer ruimte voor 

samenwerken in duurzaamheid
•  Stuur transities door samen te werken met 

duurzame koplopers
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PitPoint heeft met verschillende branche-
partners, waaronder Volkswagen Group, een 
intentieverklaring ondertekend. De verklaring 
heeft als doel het aantal CNG-voertuigen in 
Duitsland te verhogen naar 1 miljoen, en het 
netwerk van CNG-tankstations fors uit te breiden 
naar 2000 stations.

De doelstellingen komen ten goede aan de uitrol van 
milieuvriendelijke CNG-personenauto’s, bedrijfs wagens 
en openbaar vervoer in steden en dorpen. De verklaring 

werd verder ondertekend door E.ON Gasmobil GmbH, 
Gazprom NGV Europe GmbH, Gazu GmbH, ONTRAS 
Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, Pitpoint 
B.V. en TOTAL Deutschland GmbH.
PitPoint bouwt en exploiteert, samen met zijn partners, 
een netwerk van tankstations voor de particuliere 
gebruiker en voor het openbaar vervoer. Dat netwerk 
bestaat uit bussen, taxi’s en veerdiensten. Daarnaast 
investeert PitPoint in waterstoftankstations en een 
netwerk van elektrische oplaadpunten. 
In 2016 startte het bedrijf in Duitsland met dertien 

CNG-tankstations. Het streven is een verdere uitbouw 
van het netwerk van tankstations voor schone 
brandstof. “Onze jarenlange ervaring met schoon 
transport en milieuvriendelijke brandstoffen, zorgt 
ervoor dat we in Duitsland een belangrijke rol kunnen 
innemen als het om schoon vervoer en transport gaat”, 
aldus Erik Kemink, CEO van PitPoint. “Ons doel is om 
tot de top 3 aanbieders op de Duitse markt voor CNG/
Groengas-tankstations te horen. Dit initiatief sluit aan 
bij de doelstelling van PitPoint om in 2030 honderd 
procent schoon vervoer te hebben.”

Het beeld van schepen als relatief milieu - 
vriendelijk vervoersmiddel is onterecht. Tradi-
tionele schepen die op fossiele brandstoffen varen, 
stoten hoge concentraties luchtverontreinigende 
substanties uit. 

Omdat schepen minstens 25 jaar mee gaan is de toege-
paste technologie niet de modernste. Er worden grote 
hoeveelheden stikstofdioxide (NOx) en fijnstof (PM) 
uitgestoten. De limiet aan de hoeveelheid zwaveldioxide 
(SO2) die schepen mogen uitstoten is bijvoorbeeld 3500 
keer hoger dan de limiet voor diesel voor wegvervoer. 

Dit zorgt ervoor dat de scheepvaartsector bij uitstek de 
grootste uitstoot van SO2 heeft. 
De scheepvaart is verantwoordelijk voor twee tot 
drie procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. NOx 
en fijnstof afkomstig van de uitstoot van schepen 
worden bovendien gelinkt aan vroegtijdig overlijden 
door longkanker en hartziekten. Mensen in kust- en 

havengebieden lopen extra risico. Om dit risico te 
verlagen is het belangrijk om de uitstoot van scheepvaart 
te verminderen. 
In het verminderen van de uitstoot van schepen die in de 
haven komen, is dus veel winst te behalen. Toch gebeurt 
er nog relatief weinig op dit vlak. Terwijl er al jaren aan 
de weg wordt getimmerd om auto’s en vrachtwagens 
schoner te maken, zijn er nog nauwelijks vergelijkbare 
pogingen gedaan om de scheepvaart schoon te maken.

Lees het hele artikel op http://www.pitpoint.nl/
groeiende-rol-duurzaamheid

Meer dan twintig jaar geleden opende op Schiphol 
een CNG-tankstation. Het zou het eerste station 
worden van wat nu het netwerk van PitPoint 
is. Onlangs werd het volledig in het nieuw 
gestoken. Dat was wel nodig, want de technische 
ontwikkelingen rondom schoon tanken gaan hard. 
“Door deze modernisering wordt het tanken nog 
gemakkelijker”, aldus Business Development 
Manager bij PitPoint Erik Büthker.

Na de vernieuwing is het PitPoint-station op de 
nationale luchthaven getransformeerd tot een modern 
en herkenbaar tankstation voor CNG/Groengas. “Vooral 
de vele taxi’s op Schiphol maken dankbaar gebruik 
van de faciliteiten”, vertelt Büthker. “Hopelijk komt 
er ook snel beleid, zodat er meer particulieren zullen 
overstappen op het rijden op groengas. Dan kunnen 
ze nu op Schiphol in ieder geval op de meest moderne 
manier tanken: snel en eenvoudig. De taxichauffeurs 
geven het goede voorbeeld door voor steeds schoner 
vervoer te kiezen.”

Gele ‘autootjes’
Het begon in 1996 allemaal met gele ‘autootjes’, 
zoals Büthker de Chrysler Voyagers noemt die 
destijds op het terrein van de luchthaven rondreden. 
“Schiphol wilde toen graag een groener imago 
voor de luchtvaartbranche. Besloten werd om de 
bagagewagentjes te laten voorttrekken door trekkertjes 
op schone brandstof. En destijds werden vliegtuigen 
die op Schiphol landden nog met een auto naar hun 
gate begeleid. Een aantal van deze auto’s reed toen al 
op CNG. De techniek was nog niet eens zo ver: de auto’s 
waren af-fabriek bijvoorbeeld nog niet voorzien van 

een gasmotor. Die moesten apart worden gemonteerd. 
Tegenwoordig worden de voertuigen direct uit de 
fabriek op CNG/Groengas geleverd.”
In 2002 is het station openbaar toegankelijk gemaakt 
door een betaalpaal te plaatsen zodat ook particulieren 
van het station gebruik konden maken. Büthker was 
er toen ook al bij. “We haalden de techniek voor het 
station uit Zwitserland”, herinnert hij zich nog goed. 
“Dat land was toen een van de koplopers op het gebied 
van rijden op CNG, samen met Italië.”
Tegenwoordig zijn er 84 PitPoint-tankstations in 

drie landen, maar Schiphol blijft een van de eersten. 
“Tegenwoordig maken we andere tankstations met de 
nieuwste technieken. Daarom vonden we het nodig 
om het tankstation te moderniseren. Al functioneerde 
het station verder helemaal naar wens. Zo konden 
we meteen ook een slag maken, door het tanken te 
versnellen en de capaciteit te verhogen. Nu kunnen 
klanten profiteren van drie tankpunten in plaats van 
één… Bovendien kunnen we het PitPoint-station 
nu beter monitoren, zodat we storingen nog sneller 
kunnen verhelpen.”

Uitbreiding van schoon vervoer in Duitsland

Duurzaamheid 
in de haven

CNG-station Schiphol in het nieuw

De nieuwe generatie 
CNG-voertuigen van 
Schiphol met af-fabriek 
CNG-motor.

De ‘gele autootjes’ 
waar het mee begon.
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Op woensdag 3 mei vond in Brussel een 
conferentie plaats over het ‘vergroenen’ van 
wegtransport en de rol die biobrandstoffen 
daarbij kunnen spelen. De Deense NGO ‘The 
Ecological Council’ nam hierin het voortouw. Een 
interessante NGO, want The Ecological Council 
zet met name wetenschappelijk onderzoek in bij 
hun lobby in het kader van meer duurzaamheid.

Centraal onderwerp van discussie tijdens de conferentie 
in Brussel was het zogeheten ‘winterpakket’ van 
de Europese Commissie. Eind vorig jaar deed de 
commissie vier voorstellen om Europa onder meer 
energie-efficiënter te maken. In 2030 moet de EU haar 
energieverbruik met dertig procent hebben verminderd 
en invulling hebben gegeven aan internationale 
klimaatafspraken.

Kansen en bedreigingen
Arthur Neslen, EU-correspondent van The Guardian, 
noemde biobrandstoffen “the gift that keeps on giving” 
vanwege de vele discussies en controverses die ermee 
gepaard gaan. De eerste generatie biobrandstoffen 
kunnen concurrenten zijn van voedsel, omdat voor 
beide kostbare en spaarzame landbouwgrond nodig 
is. Biobrandstoffen van de tweede generatie (denk aan 

frituurvet) kennen deze nadelen niet, maar hebben 
meer energie nodig in het productieproces. Toch waren 
sprekers eensgezind in de kansen die biobrandstoffen 
bieden: de brandstoffen zijn een relatief betaalbare 
manier om de uitstoot van broeikasgassen en andere 
emissies verder terug te dringen.

Elektrisch vervoer versus biobrandstof
Maar met welke snelheid en in welke vorm? Welke 

rol zullen biobrandstoffen nog spelen tijdens de snelle 
opmars die elektrisch rijden nu doormaakt? Hans 
Henrik Lindboe van de Ecological Council analyseerde 
dat de opmars van elektrisch vervoer in Europa wel 
eens veel sneller zou kunnen gaan dan verwacht. In 
2022 of 2023 liggen de kosten hiervoor volgens Lindboe 
lager dan voor auto’s met een verbrandingsmotor.

Geen nieuwe dieselgate
Ana Maria Bravo van DuPont Industrial vond dat de 
Commissie wel wat ambitieuzer en groener mocht 
zijn als het om biobrandstoffen gaat. Wegtransport 
kan sneller schoon worden als bedrijven maar genoeg 
investeringszekerheid hebben. Een beleidsadvies dat 
breed werd gedragen, onder andere door Pete Harrison 
van de European Climate Foundation. Beleid voor de 
toekomst moet duurzaam zijn en zekerheid bieden. 
Er moet maatschappelijk draagvlak zijn, waardoor 
processen kunnen worden versneld. Zoals een van de 
sprekers opmerkte: “We don’t want another dieselgate.” 
De ontwikkelingen rondom schoon vervoer blijven 
koffiedik kijken. PitPoint hoopt dat overheden, 
bedrijven en NGO’s doorgaan met het vergroenen van 
wegtransport. Wij weten zeker dat een goede mix van 
producten – van biobrandstoffen tot CNG/Groengas en 
waterstof – hier uiteindelijk aan bij zal dragen.

Biobrandstoffen: toekomstmuziek of verleden tijd? 

fiatprofessional.nl/cng

ONTDEK ZELF DE VOORDELEN VAN RIJDEN OP GROENGAS EN MAAK UW KEUZE UIT DE FIORINO, DOBLÒ OF DE DUCATO.

Groengas wordt schoon geproduceerd en kenmerkt zich door een zeer lage CO2-uitstoot.

Fiat Professional heeft het breedste aanbod van groengas-bedrĳfswagens in de markt. Stuk voor stuk combineren ze prestaties met 
lage emissies en een bescheiden brandstofverbruik. De ruime vulinhoud staat garant voor een goede actieradius en de tanks zĳn bĳ 
alle modellen praktisch onder de vloer weggewerkt. Zodat u geen laadvermogen verliest. Groengas is goed voor 75% minder CO2 en 
helemaal geen roet en fĳnstof. Zo maakt u met Fiat-bedrĳfswagens het verschil!

EEN NATUURLĲKE KEUZE VOOR BESPARING

A PRO LIKE YOU

DE FIAT PROFESSIONAL
GROENGAS-RANGE

advertentie
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‘Unieke kans PitPoint op 
Europese toppositie’ 
PitPoint heeft een nieuwe eigenaar, zo werd onlangs 
bekend. Total Group heeft de aandelen van PitPoint 
overgenomen van investeringsmaatschappij Bencis 
Capital. Wat zijn hiervan de gevolgen? PitPoint-
directeur Erik Kemink ziet veel mogelijkheden: “Dit 
is een unieke kans om het grote Europese bedrijf in 
duurzame brandstoffen te worden dat we zo graag 
willen zijn.”
 
Hoe zijn Total en PitPoint bij elkaar gekomen?
“Een jaar geleden kwamen we met elkaar in contact. 
Op uitnodiging van Total ben ik eens naar Parijs 
afgereisd om over een mogelijke samenwerking te 
spreken. Op dat moment waren wij net bezig met 
het neerzetten en implementeren van onze Europese 
visie. Daar waren ze van onder de indruk. In hun 
ogen begrepen wij waar het naartoe gaat in de markt 
en wat er moet gebeuren om daar een belangrijke 
rol in te kunnen spelen. Daarop heeft Total bij ons 
geïnformeerd wat we ervan zouden vinden als ze in 
gesprek zouden gaan met onze toenmalige eigenaar, 
Bencis Capital. Daar waren wij als PitPoint zeker niet 
op tegen.”
 
Hoe kijkt u aan tegen de overname?
“De interesse van Total in ons bedrijf is allereerst 
natuurlijk een groot compliment voor onze 
onderneming. Maar we zijn ook om strategische 
redenen erg blij met de nieuwe aandeelhouder. In 
ons businessmodel hebben we drie dingen nodig. Ten 
eerste goede locaties voor onze energieverkooppunten. 
Ten tweede kapitaal om te kunnen investeren in de 
uitbreiding van onze infrastructuur. En ten derde 
lokale, internationale kennis. Total biedt alle drie.”
 
Wat gaat er voor de klanten en medewerkers 
veranderen door de overname?
“Niet veel. Wat we gisteren deden, doen we vandaag en 
morgen ook. Alles blijft in feite bij het oude: PitPoint blijft 
een zelfstandig bedrijf, met dezelfde naam, hetzelfde 
logo, dezelfde medewerkers en hetzelfde management. 
Bestaande afspraken en contracten blijven in tact, zowel 
voor klanten als werknemers. We hebben iedereen hard 
nodig om onze visie te verwezenlijken. We hebben 
alleen een andere aandeelhouder. Dat laatste biedt 
overigens wel veel kansen.”
 
Welke kansen biedt de overname dan precies?
“Ik verwacht dat we een enorme versnelling gaan 
doormaken als onderneming. Ik weet nog zekerder dat 
we onze ambitieuze internationale groeiplannen gaan 
realiseren en de groeicurve gaan doormaken die we 
voor ogen hebben. Sterker: dit is een unieke kans om 
het grote Europese bedrijf in duurzame brandstoffen 
te worden dat we zo graag willen zijn. Total wil als 
het gaat om CNG en LNG met PitPoint Europees 
marktleider worden. Wij hebben de kennis in huis om 
dat te realiseren. Wezenlijk onderdeel in onze visie op 
de transitie naar zero emissie blijft tegelijkertijd de 
realisatie van de laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen en waterstofstations.”

Hoe gaan jullie dit precies realiseren?
“We focussen ons in eerste instantie op de Benelux, 
Duitsland en Frankrijk. We hebben een helder 
stappenplan voor het ontwikkelen van de markt. 
Daarvoor hebben we een landenorganisatie ingericht, 
met organisaties in Nederland, België en Duitsland. Die 
ervaring kunnen we goed gebruiken met het neerzetten 
van een basis in nieuwe landen en met werken in het 
buitenland in algemene zin. Met name in Duitsland 
zullen we op korte termijn nog extra groei laten zien. 
Maar ook in Frankrijk zullen we snel stappen maken. 
Daar kan en moet nog heel veel gebeuren als het gaat 
om alternatieve brandstoffen. Het is een groot land 
waar Total de absolute marktleider is als het gaat om 

brandstoffen. Frankrijk kan dus ook voor PitPoint wel 
eens een heel belangrijk land worden.”
 
Wat zijn de grootste uitdagingen?
“Een snelgroeiend bedrijf brengt altijd de nodige 
uitdagingen met zich mee. Dat vergt veel van de 
organisatie: alles moet opschalen en dit moet op een 
professionele manier gebeuren. Gelukkig is het vooral 
ook heel spannend en interessant om deze volgende 
stappen te nemen. Voor onze medewerkers biedt dat 
ook veel kansen. De afgelopen jaren was er al veel 
dynamiek, enthousiasme en positiviteit binnen het 
bedrijf. Ik verwacht dat dit in deze volgende fase van 
groei zeker zo zal blijven.”

Total Group neemt PitPoint over

PitPoint-directeur 
Erik Kemink: 
“De interesse van 
Total in PitPoint 
is een groot 
compliment.”



Clean Fuel Review10

De duurzame brandstofleveranciers PitPoint 
en Primagaz besloten om in de aanloop naar de 
zomer van 2016 een joint venture op te richten. 
Primagaz, een volle dochter van SHV Energy, 
en PitPoint opereren sindsdien onder de naam 
PitPoint.LNG. Wat is er allemaal gebeurd sinds 
de oprichting van de joint venture, hoe staat 
het met de LNG-markt en wat voor rol speelt de 
maritieme sector hierin? We spreken Jan-Willem 
Drijver, Managing Director van PitPoint.LNG.

Nog even terugkijkend op het ontstaan van het 
bedrijf: wat houdt de joint venture tussen PitPoint 
en Primagaz in? 
“We hebben de sterke punten van beide bedrijven 
onder één dak. De kracht van PitPoint is dat we veel 
kennis en ervaring in huis hebben over het bouwen 
en exploiteren van tankstations, zowel technische als 
praktische kennis. Zo weten we welke vergunningen 
aangevraagd moeten worden bij projecten en wat er 
moet gebeuren op gebied van exploitatie, financiering 
en bouw. Bovendien hebben we zowel ontwerp, 
engineering, bouw als exploitatie inclusief service  
en onderhoud in huis. Als systemintegrator zijn wij  
in staat een station te ontwerpen naar de behoefte 
van de klant. Primagaz heeft veel kennis en ervaring 
op gebied van het internationaal in- en verkopen 
van brandstoffen, waaronder LNG, inclusief de 
bijbehorende logistiek.”

Wat is het doel van de joint venture?
“Ons doel is om een netwerk van LNG-tankstations te 
bouwen. We richten ons hierbij op tankstations voor 
transporttrucks en bunkerstations voor de maritieme 
sector. Geografisch gezien richten we ons op Europa.”

Inmiddels is de joint venture alweer een jaar 
geleden. Hoe heb je het jaar ervaren? 
“We hebben ons het afgelopen jaar sterk gericht op het 
vormgeven van installaties, op de laatste technieken 
en natuurlijk onze klantwensen. En op het bouwen 
van een team, volledig gericht op de LNG-markt. 
We willen uitblinken in klantgerichte oplossingen, 
lage exploitatiekosten en hoge bedrijfszekerheid. De 
aan ons toegekende Europese subsidies zijn hierin 
richtinggevend geweest. We willen robuust genoeg zijn 
voor de toekomst, ‘het huis’ moet als het ware staan.”
 
Hoe doet PitPoint.LNG het op dit moment in de 
LNG-markt voor transporttrucks?
“We hebben recent een contract getekend voor het 
realiseren van drie LNG-tankstations op locaties van 
de D.C. Berkelgroep, in Delft/Harnaschpolder, Venlo en 
Roosendaal. Met ons tankstation in Zwolle hebben we 
straks vier LNG-tankstations in totaal. Verder zijn we 
bezig met verregaande gesprekken voor de bouw van 
vijf andere locaties in Nederland en België. De plannen 
zijn om deze locaties al in 2018 operationeel te hebben.” 

Wat verwacht je dat LNG gaat doen in Nederland 
en daarbuiten?
“Onze verwachting is dat de LNG-markt gaat groeien. 

Dat vertrouwen is gebaseerd op drie ontwikkelingen. 
Ten eerste wordt schoon vervoer steeds belangrijker en 
daarbij wordt de bereidwilligheid om hier aan mee te 
werken in het bedrijfsleven ook groter. Ten tweede zien 
we dat met de komst van nieuwe vervoersmiddelen die 
op LNG kunnen rijden of varen, de keuzemogelijkheid 
groter wordt. En ten derde zien we het netwerk voor 
LNG-tank- en bunkerstations ontwikkelen, wat de 
toegankelijkheid tot de brandstof verbetert.” 

Hoe draagt PitPoint.LNG bij aan de ontwikkeling 
van LNG?
“Wat we voor ogen hebben is het realiseren van 
tankinfrastructuur op locaties die voor transporteurs het 
meest interessant zijn, zoals vlakbij distributiecentra, 
of belangrijke transport- en vaarroutes. Om die routes 
goed te begrijpen hebben we momenteel contact met 
verschillende transporteurs. Daarnaast kijken wij 
uiteraard naar andere aanbieders van LNG-tankstations 
om zorg te dragen voor een optimale spreiding van de 
tanklocaties. Het is juist efficiënt om een wijdvertakte 
infrastructuur te hebben om zo aan de wensen van 
transporteurs te voldoen.” 

In hoeverre spelen duurzame brandstoffen een rol 
bij havens?
“Een goed voorbeeld is de recentelijk in Rotterdam 
gehouden Energy Transition Summit, georganiseerd 
door het Havenbedrijf Rotterdam. Centraal stond het 
thema hoe gezamenlijk gewerkt kan worden aan de 

drastisch benodigde CO2-verlaging in de Rotterdamse 
haven en transitiepaden waarlangs de Rotterdamse 
industrie haar CO2-uitstoot kan reduceren om zo de 
klimaatdoelstellingen te behalen – en tegelijkertijd de 
producten kan blijven maken waar de samenleving naar 
vraagt, zoals brandstoffen en chemische producten. 
Hieronder valt dus ook de transitie naar schonere 
brandstoffen waar LNG een belangrijk onderdeel 
van uitmaakt. Het Havenbedrijf spant zich dan ook 
actief in om een stimulerende bijdrage te leveren aan 
deze vergroening. Denk aan korting op havengelden 
voor schepen die schoner varen, bijvoorbeeld op 
LNG. Daarnaast zien we een generieke ontwikkeling 
waarbij steeds meer bedrijven en organisaties zich 
maatschappelijk verantwoordelijk voelen. Hoewel dit 
voor een deel is ingegeven door de overheid, merk ik 
ook steeds meer een oprecht begrip voor de noodzaak 
voor duurzame brandstoffen.” 

Staan er nog nieuwe projecten op de agenda?
“Jazeker. Zo gaan we binnenkort onder meer van start 
met de bouw van een LNG-bunkerstation in Keulen, 
de eerste in Duitsland. We willen dit project afronden 
medio 2018. Shell gaat haar producten met vijftien 
LNG-schepen vervoeren, waarvan een groot aantal gaat 
bunkeren in Keulen. Wij zullen deze en andere schepen 
met LNG voorzien. Daarnaast oriënteren wij ons ook 
op de inzet van LNG en andere duurzame brandstoffen 
voor andere activiteiten binnen de havens. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan sleepboten”.

‘Noodzaak duurzame brandstoffen ook 
in bedrijfsleven steeds meer voelbaar’

Jan-Willem Drijver (PitPoint.LNG): 

Jan-Willem Drijver (Managing Director at PitPoint.LNG).
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Factsheets Natuur & Milieu: 

Ranking the fuels
Veel automobilisten, bedrijven en overheden willen 
schone voertuigen en brandstoffen inkopen. Maar 
wat is schoon? De informatie daarover is vaak 
moeilijk te vinden en soms zelfs tegenstrijdig. 
Natuur & Milieu heeft daarom, in samenwerking 
met PitPoint, factsheets opgesteld voor 
personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens voor 
regionaal- en stedelijk vervoer en vrachtwagens 
voor de lange afstand.

Onderstaande factsheets geven in één oogopslag 
weer hoe de verschillende brandstoffen scoren op 
gezondheid en op klimaat. Hiermee helpen ze bij het 
maken van uw keuze. Die kan immers het verschil 
maken.

Wat is een schone brandstof? 
Wij vinden een brandstof schoon als er geen uitlaat-
gassen in de lucht komen die onze gezondheid schaden. 
Dus geen roetdeeltjes en geen ultrafijnstof die ernstige 
gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Tussen 
de verschillende fossiele brandstoffen zit hierin veel 
verschil, vooral bij personenauto’s en bestelwagens. Een 
nieuwe diesel zorgt bijvoorbeeld gemiddeld voor ruim 
drie keer zo veel gezondheidsschade als een benzine- 
of gasvoertuig. Echt schoon voor de gezondheid zijn 

alleen voertuigen zonder verbrandingsmotor, dus 
auto’s op elektriciteit of waterstof.

Schoon = geen klimaatschade door CO2, methaan 
en roet
Wij vinden een brandstof ook pas schoon als deze het 
klimaat niet schaadt met de uitstoot van CO2 en andere 
broeikasgassen, zoals methaan en roet. Een schone 
brandstof is hernieuwbaar en duurzaam geproduceerd. 
Wij kijken hierbij naar het hele plaatje van well to wheel, 
dus niet alleen naar de CO2-uitstoot uit de uitlaat. 
Een duurzame brandstof moet daarom ook duurzaam 
gemaakt zijn. Energie uit voedselgewassen en groene 
stroom, waarvoor houtpellets uit Canadese bossen 
in een kolencentrale worden verbrand, passen dus 
bijvoorbeeld niet in dit plaatje. Honderd procent groene 
stroom uit zon, wind, getijdecentrales, enzovoorts, wel.

Gezondheid versus klimaat
Het verminderen van de gezondheidsschade en de 
klimaatschade gaan niet altijd samen. Dit kan voor 
verwarring zorgen. Zo denken velen nog dat zij door een 
Euro 6- voertuig aan te schaffen (de hoogste wettelijke 

eis op luchtkwaliteit) daarmee een klimaatvriendelijk 
product krijgen. Maar de Euronorm zegt niets over de 
klimaatschade. De Euronorm zegt alléén iets over de 
uitstoot van luchtvervuilende stoffen. En zelfs daarin 
is niet alles wat het lijkt, zo hebben de berichten over 
dieselgate en sjoemelsoftware ons duidelijk gemaakt. 
Autofabrikanten bleken namelijk met software de 
uitstootwaarden te hebben gemanipuleerd. Daardoor 
waren de uitstootwaarden in werkelijkheid nog hoger, 
dan er uit de testen bleek.

Factsheets schone brandstoffen
Alles bij elkaar is het behoorlijk verwarrend voor 
iedereen die gewoon een schone keuze wil maken. 
Toegankelijke informatie over hoe gezond en 
klimaatvriendelijk de verschillende brandstoffen 
zijn ontbreekt nog grotendeels; in ieder geval voor 
degenen die niet de tijd of expertise hebben om dikke 
documenten van verschillende onderzoeksinstituten 
door te spitten. PitPoint en Natuur & Milieu willen 
daar graag bij helpen. Daarom publiceren wij een 
vergelijking van de verschillende brandstofkeuzes op 
gezondheids- en klimaateffect. 

Wilt u meer weten over de voordelen van een schone brandstofkeuze? Selecteer dan op http://bit.ly/factsheetsschonebrandstoffen de factsheets van Natuur & 
Milieu voor uw voertuig. U kunt kiezen uit een factsheet voor personenauto’s, bestelwagens en vrachtauto’s (regionaal- en stedelijke distributie en vrachtauto’s 
lange afstand). Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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advertentie

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

Landelijk netwerk CNG-stations blijft groeien
Het internationale netwerk van PitPoint CNG-
tankstations groeit gestaag. Inmiddels staat de 
teller op 87 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-
tankstations geopend in ons land en bij de zuiderburen, 
en ook dit jaar is het netwerk uitgebreid. Zo kan er nu 
ook getankt worden in Arnhem, Alphen aan den Rijn, 
Rotterdam Boezembocht, Beverwijk, Aalsmeer, Cuijk, 
Schiphol (uitbreiding bestaand station), Turnhout 
(BE), Bornem (BE), Aalter (BE), Willebroek (BE), 
Zoersel (BE) en Antwerpen.
In Nederland komen de nieuwe CNG-stations allemaal 
op minder dan vier kilometer van de snelweg te liggen. 
Het nieuwe CNG-station in Cuijk ligt zelfs aan de afslag 
(A73, afrit 4). 
Dit jaar zijn we trots nog meer CNG-stations te 
mogen verwelkomen: Born (direct aan de A2 gelegen), 

Ommen, Nijmegen, Arnhem Papenkamp, Lisse, St. 
Maartensdijk, Terneuzen en Waalwijk.

24/7 tanken
Op de nieuwe locaties kan 24 uur per dag en zeven 
dagen per week CNG worden getankt. De CNG-
tankstations 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.

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.

Interesse in de realisatie van een station bij u in de buurt? Meld u dan vooral via 030-4100800 of info@
pitpoint.nl en wie weet kan er binnenkort ook CNG getankt worden op de door u gewenste locatie!


