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Wereldprimeur:  
waterstof tegen benzine
Deze zomer was het zover: Forze, het 
waterstofraceteam van TU Delft, ging met hun 
meest geavanceerde auto – de ForzeVII – als 
eerste ter wereld de strijd aan met conventionele 
raceauto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Deze 
primeur vond plaats tijdens de Supercar Challenge 
die deel uitmaakte van de Gamma Racing Day 2017 
op het TT circuit in Assen. 

PitPoint clean fuels is voor het tweede jaar op rij 
hoofdsponsor van Forze Delft, bestaande uit een groep 
getalenteerde studenten van verschillende faculteiten 
van de TU Delft. Behalve een financiële bijdrage draait 
het partnerschap ook om kennisuitwisseling over het 
innovatieve gebruik van waterstof als brandstof. 
Dankzij de sponsoring van PitPoint heeft Team 
Forze zich het afgelopen jaar weer verder kunnen 

ontwikkelen. Hieronder valt ook het werk dat is 
gestoken in de ForzeVII. Deze nieuwe en verbeterde 
versie van Forze’s innovatieve waterstofraceauto 

reed deze zomer haar eerste testrit op het circuit van 
Zandvoort.

Schone brandstof
Voor PitPoint is innovatie op het gebied van waterstof 
essentieel om in 2030 een samenleving te hebben 
waarin vervoer 100 procent duurzaam is. Waterstof 
is vrijwel onuitputtelijk en bij gebruik als brandstof 
komen geen schadelijke stoffen vrij. PitPoint deelt 
onder meer kennis over hoe waterstof sneller en beter 
getankt kan worden. PitPoint is eveneens betrokken bij 
de realisatie van waterstoftankstations in Europa.

Unieke stap
Door met deze ultieme circuitracer op waterstof deel te 
nemen aan de Supercar Challenge 2017 zet Team Forze 
een unieke stap in de conventionele racewereld.

‘Door met circuitracer op 
waterstof deel te nemen 
aan Supercar Challenge 

2017 zet Team Forze 
unieke stap in de 

conventionele racewereld’
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In beweging voor duurzaam  
regiotaxivervoer in West-Brabant 

Regio West-Brabant (RWB) is verantwoordelijk 
voor het regiotaxivervoer in haar gebied. RWB 
erkent het belang van duurzaam vervoer. Daarom 
bekijkt ze graag de mogelijkheden voor elektrisch 
rijden door haar vaste vervoerder PZN. RWB 
schakelde de hulp in van PitPoint en EVConsult, 
om te bekijken of er groen licht is voor een meer 
duurzame vloot voor regiotaxivervoer. Een 
praktijkcase over de route naar duurzaam vervoer 
bij RWB. 

Matthijs Gardeniers is senior beleidsmedewerker 
Kleinschalig Collectief Vervoer bij Regio West-Brabant. 
Hij blikt terug op de samenwerking met PitPoint. 
Gardeniers: “Als het gaat om regiotaxivervoer in de 
regio, verkennen we graag de mogelijkheden om bij 
te dragen aan een beter milieu. Onze vaste vervoerder 
een overstap laten maken op elektrisch vervoer klinkt 
daarbij als een interessante optie. Maar wat zijn 
bijvoorbeeld de technische vereisten, de kosten en 
de verschillen in CO2-uitstoot? En hoe gaan we om 
met het feit dat de snelladers voor elektrisch vervoer 
openbaar zijn en vervolgens vaak bezet blijken? En zijn 
er wel elektrische taxibusjes die kostenefficiënt kunnen 
rijden? Vragen waar we geen antwoord op hadden en 
die we bewust bij PitPoint hebben uitgezet. We zochten 
een beschouwende expert die ons onafhankelijk advies 
kon geven en die ruime vakkennis geniet. Een collega 
had al vaker naar tevredenheid met PitPoint gespard 
over aanverwante zaken. Daarom was het een logische 
stap om haar te benaderen.”

Uitvoerig onderzoek
PitPoint en EVConsult voerden samen een uitvoerige 
scan uit, die zich richtte op de mogelijkheden om 
binnen een pilot een deel van de vloot van de huidige 
contracthouder PZN te elektrificeren. 
Dit past binnen een bredere transitie naar duurzamer 
regiotaxivervoer. PitPoint hield hierbij rekening met 
de ombouwkosten, de mogelijke extra kosten voor 
elektrisch vervoer en de reducering van de CO2-uitstoot. 
Ook werd gekeken naar volledige vervoersystemen 
(inclusief netaansluiting en de wisseling van voertuigen 
die aan de lader gezet moeten worden). Hierbij werd 
operationele kennis (onder andere over bezetting 
van openbare laders) toegepast. Gardeniers: “Met 

name dat PitPoint een uitgebreide scan heeft gegeven 
van de volledige context is fijn. Zowel de technische 
specificaties als de financiële consequenties van een 
overstap op elektrisch vervoer kwamen ruim aan bod.” 

Leren over elektrificeren 
Uit onderzoek van Pitpoint kwam naar voren dat 
tweederde van de ingezette vervoersvloot van PZN 
niet kan overstapen op een elektrisch alternatief. Dit 
deel van de vloot bestaat uit taxibusjes. Elektrische 
taxibusjes voldoen nog niet aan de juiste technische 
specificaties. Met name omdat de huidige accu’s te 
zwaar zijn en niet lang genoeg mee gaan om efficiënt 
en veilig vervoer te waarborgen. Daarnaast wegen de 

kostenbesparingen door de ombouw van de taxibusjes 
(nog) niet op tegen de kosten van de dieselvarianten. 
Slechts een derde van de volledige vloot is geschikt 
voor een relatief eenvoudige overgang naar duurzaam 
elektrisch vervoer.
Gardeniers: “Het onderzoeksrapport is heel bruikbaar. 
Ondanks dat we PitPoint een krap tijdsbestek gaven 
voor het onderzoek, hebben ze ons van informatie 
voorzien waarmee we verder vooruit konden. Op 
basis van haar conclusies hebben we voor nu besloten 
om met onze huidige vervoerder geen stappen te 
maken om concreet over te gaan op elektrisch vervoer. 
Maar dat betekent niet dat we niet tevreden zijn met 
de uitkomsten. We waren op zoek naar uitgebreide 
vakkennis en die hebben we via PitPoint gevonden. 
Wat daarbij erg helpt, is dat PitPoint nazorg biedt 
door ons zo veel mogelijk op de hoogte te houden van 
relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 
vervoer. De wereld van elektrisch vervoer is continu 
in beweging en PitPoint stuurt ons hierbij nog steeds 
in de juiste richting. Uiteindelijk stappen we dan ook 
waarschijnlijk over op duurzame vervoersoplossingen. 
Maar wanneer? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”

Met PitPoint en EVConsult vooruit naar een duurzame vervoersvloot  

Wat is Regio West-Brabant?
De achttien gemeenten in West-Brabant en het Zeeuwse Tholen 
hebben de gezamenlijke ambitie om de regio te versterken en te 
stimuleren op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en 
ruimte. Daarom werken ze samen, in het hart van de Nederlands-
Vlaamse Delta. Daarmee heeft de regio een bijzondere economische 
positie. Met een Bruto Regionaal Product van 24,1 miljard 
euro en meer dan 36.000 bedrijven is West-Brabant een van de 
economische topregio’s in Nederland. RWB beheert namens de 
18 West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant het 
regiotaxivervoer in West-Brabant.

PitPoint Consulting
PitPoint en EVConsult voerden dit onderzoek voor Regio West-Brabant een jaar 
geleden uit. Marco Fossen, relatiemanager overheid bij PitPoint: “Dit onderzoek is een 
voorbeeld van de advisering die PitPoint Consulting aanbiedt. De grote hoeveelheid 
data en kennis die PitPoint heeft opgedaan als system integrator van duurzame 
energieproductie tot aan de inzet van schone brandstoffen, zet ze om in maatgericht 
advies. Advies dat meebeweegt met de nieuwste ontwikkelingen en zich focust op 
duurzame en economische oplossingen die direct praktisch uitvoerbaar zijn. Denk 
hierbij aan benchmark-analyses, de optimale configuratie voor een grootschalig 
laadplein of het opstellen van een gedetailleerde strategie voor schoon vervoer inclusief 
duurzaamheidsdoelstellingen.”

In een onlangs verschenen rapport geeft de VN 
World Meteorological Organization (WMO) aan 
dat het jaar 2017 vrijwel zeker één van de warmste 
jaren tot nu toe is. Erg vreemd dat zelfs na het ak-
koord van Parijs nog geen land voldoende heeft 
gedaan om de gevaarlijke invloeden van klimaat-
verandering te voorkomen. Zo blijkt ook uit de 
ranglijst van landen, de Climate Change Perfor-
mance Index 2017, waarbij de eerste drie plekken 
uit protest werden leeg gelaten.

Acties in 2017: geen ‘big bang’
Ondanks de teleurstelling op sommige groene 
fronten, werden er het afgelopen jaar ook succes-
sen geboekt. Deze Clean Fuel Review geeft u een 
goed overzicht van wat wij als PitPoint nu al doen 
om vervoer in Nederland schoner te maken.
Naast de opening van CNG-, LNG-, en EV-infra-
structuur, realiseerden we dit jaar ook een nieuw 
waterstofstation in Delfzijl. Dit station gaat twee 
waterstofbussen van Qbuzz in Groningen en 
Drenthe voorzien van groene waterstof. Deze 

unieke pilot draagt bij aan de ontwikkeling van de 
waterstofeconomie in Noord-Nederland. 
Dergelijke initiatieven zijn kenmerkend voor wat 
de transitie naar schone brandstoffen inhoudt: 
geen ‘big bang’, maar stapsgewijs op weg naar 
zero-emissie. En er is niet één goede manier om 
dit te doen, maar er zijn vele wegen die naar Rome 
leiden. Schoon vervoer kan bereikt worden door 
te beginnen met CNG of LNG, om in een later sta-
dium over te stappen op elektriciteit of waterstof. 

Nieuwjaarswens: een duurzaam 2018
Voor 2018 zien wij graag dat met name lokale 
overheden nu werkelijk daad bij woord voegen 
en alleen nog duurzame voertuigen aanschaffen. 
Onze boodschap is helder: overheden geef het 
goede voorbeeld en stop met de aankoop van 
dieselvoertuigen.
Het zou mooi zijn als Nederland op een van de 
eerste drie plekken van de Climate Change Per-
formance Index van 2018 komt te staan. Maar dan 
moeten we wel doordrongen zijn van het feit dat 

de weg naar een gezonder klimaat en schone 
lucht minstens zo belangrijk is als het doel. Als we 
nu willen starten met de transitie naar emissievrij 
vervoer in 2030, moeten we schonere brandstof-
fen als LNG, CNG, Groengas, elektriciteit en water-
stof niet over het hoofd zien. Voor deze brandstof-
fen is een grote rol weggelegd. 

Stap voor stap maken wij samen met onze stake-
holders de weg vrij voor schoon vervoer. Laten we 
hopen dat we in 2018 de impact gaan zien van al 
die mooie initiatieven.

Het klimaat weegt steeds zwaarder op de schouders van overheden

Verkoop elektrische auto’s  
verdubbelt in 2018
De verkoop van elektrische auto’s in Nederland zal 
in 2018 naar verwachting verdubbelen. Het aanbod 
van beter betaalbare modellen met een grotere 
actieradius neemt toe volgens RAI Vereniging, 
belangenbehartiger van de mobiliteitsbranche.

De branchevereniging denkt dat de verkoop van nieuwe, 
volledig elektrisch aangedreven auto’s volgend jaar zal 
groeien tot vijftienduizend. Dat komt neer op bijna vier 
procent van het totale aantal nieuwe auto’s (430.000) 
dat in 2018 naar verwachting wordt verkocht. “Vanaf 
2018 worden steeds meer nieuwe modellen 
elektrische auto’s op de markt geïntroduceerd”, stelt 
de organisatie. “Hierdoor wordt het voor een grotere 
groep autobezitters interessant om te kiezen voor een 
emissievrije auto.”

Toename
Tot 1 november 2017 zijn er bijna zesduizend 
nieuwe, uitstootvrije auto’s verkocht. In dezelfde 
periode een jaar eerder ging het nog om meer dan 
drieduizend elektrische wagens. Voor het hele jaar 
gaat de organisatie uit van een verkoop van ongeveer 
zevenduizend volledig elektrische auto’s.

Vooral voor zakelijk gebruik worden elektrische auto’s 
aangeschaft. Het gaat dit jaar om zo’n 90 procent van 
de verkopen. Dit wordt gestimuleerd door de lage 
bijtelling van vier procent die tot 2021 geldt.
Particulieren kiezen vaker voor een goedkopere 
benzine- of dieselmotorauto. Volgens de RAI 

Vereniging is dit vooralsnog 
het belangrijkste alternatief, 
omdat elektrische auto’s voor 
particulieren nu nog vaak te 
duur zijn. “De enige manier 
om particulieren te verleiden, 
is met een particuliere 
aanschafsubsidie voor nieuwe 
elektrische auto’s”, bepleit RAI-
voorzitter Steven van Eijck.

Elektrisch rijden is essentieel
Hij stelt dat elektrisch rijden 
essentieel is om de Nederlandse 
en Europese doelstellingen voor 
het terugdringen van uitstoot 
te behalen. Hij pleit dan ook 
voor flinke investeringen in 

uitbreiding en opwaardering van het laadnetwerk. “Er 
moet voldoende capaciteit op het stroomnetwerk zijn 
als in de toekomst honderdduizenden auto’s tegelijk 
aan de laadpaal gaan. Bovendien worden accu’s steeds 
groter en duurt laden daardoor langer, tenzij het 
laadnetwerk wordt aangepast,” aldus Van Eijck.

‘Zijn er wel elektrische 
taxibusjes die kosten

efficiënt kunnen rijden?’
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Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt samen 
met Pitpoint.LNG de realisatie van een multifuel-
bunkerstation voor het tanken van LNG en 
andere schonere brandstoffen. Als locatie 
hebben zij het Duivelseiland in Dordrecht op het 
oog, op de splitsing van de Oude Maas, Dordtse 
Kil en de Beneden Merwede.

“De vestiging van een multifuel-bunkerstation past in 
het beleid van het havenbedrijf om als beheerder van 
de grootste haven van Europa een voortrekkersrol te 
spelen in de Europese energietransitie. Zo stimuleren 
we de vervanging van stookolie door LNG als brandstof 
voor de scheepvaart”, aldus Ronald Paul, COO 
Havenbedrijf Rotterdam.

Duivelseiland in dordrecht, een unieke locatie
De locatie voor dit multifuel-bunkerstation is voorzien 
op het Duivelseiland in Dordrecht, op de splitsing van 
de Oude Maas, Dordtse Kil en de Beneden Merwede. 

Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts 
gelegen zeehaven van Nederland. Het is het knooppunt 
van het vaargebied voor de steden Amsterdam – 
Rotterdam – Antwerpen én het vaargebied richting 
Duitsland: een ideale locatie voor een dergelijk 
bunkerstation.
Pitpoint.LNG en Havenbedrijf Rotterdam zullen de 
komende tijd de realisatie van het bunkerstation samen 
verder onderzoeken. Dit betekent onder andere dat zij 
in gesprek gaan met potentiële afnemers, partners en 
leveranciers, om te kijken hoe de vraag naar schonere 
brandstoffen en het aanbod ervan zo goed mogelijk op 
elkaar kunnen worden afgestemd.
Of het nu waterstof, elektrisch, biodiesel, LNG/CNG 
is: centraal in het onderzoek staat dat alle brandstoffen 
van het bunkerstation minder vervuilende emissies 
moeten uitstoten dan de traditionele brandstoffen. 
Zowel schepen, vrachtwagens als personenvoertuigen 
zullen hier kunnen tanken, met als doel gezamenlijk 
werken aan een schoner klimaat en leefomgeving.

“Het realiseren van een dergelijk multifuel-
bunkerstation maakt deel uit van onze strategie om een 
Europese LNG-tankinfrastructuur te ontwikkelen. Wij 
kijken uit om samen met het Havenbedrijf Rotterdam 
verder te werken aan dit project en hiermee bij te 
dragen aan schoner vervoer,” aldus Jan Willem Drijver, 
managing director van PitPoint.LNG.

Ontwikkeling Havenbedrijf Rotterdam
Sinds 2013 is het Havenbedrijf Rotterdam 
verantwoordelijk voor de exploitatie en de 
ontwikkeling van de zeehaven van Dordrecht. Om de 
potentie van het 290 hectare grote havengebied en het 
aangrenzende bedrijventerrein optimaal te benutten 
werkt het Havenbedrijf samen met de gemeente 
Dordrecht en het bedrijfsleven aan de herontwikkeling 
ervan. Doel is om de haven zichtbaar en succesvol te 
ontwikkelen tot een vitaal zeehavengebied waar het 
voor haven gerelateerde bedrijven aantrekkelijk is om 
zich te vestigen.

Dordrecht Inland Seaport wil bunkerstation 
voor LNG en andere schonere brandstoffen

Voorzichtig positief
DOOR: MARJA VERSLEIJEN, PITPOINT 
MANAGING DIRECTOR NEDERLAND

‘Vertrouwen in de toekomst’ heet het 
regeerakkoord. Een motto dat aansluit bij de 
ambitie van PitPoint. Het is duidelijk dat een nieuw 
kabinet voor grote opgaven staat als het gaat om 
duurzaamheid, klimaat en vergroening van de 
mobiliteit. Laten we de kabinetsplannen op dit 
gebied eens langs de meetlat van PitPoint leggen.

Ten eerste zijn wij blij dat de doelstelling voor 
CO2-reductie juridisch wordt vastgelegd in een 
nieuwe Klimaatwet. Noodzakelijk om verandering 
af te dwingen. Ook komt er een nieuw nationaal 
klimaat- en energieakkoord in samenwerking met 
bedrijven en ngo’s om stabiliteit te creëren. Positieve 
ontwikkelingen, en lichte voortekenen dat er echt 
sprake is van een duurzaam Regeerakkoord. Alleen met 
gedurfde maatregelen halen we ‘Parijs’. Er wordt maar 
liefst 4 miljard euro voor gereserveerd.

Klimaatwet en schone lucht
Net als PitPoint streeft het nieuwe kabinet naar schone 
lucht in 2030. Vanaf dan moeten alle auto’s emissievrij 
zijn. Om schone lucht af te dwingen wil het kabinet ook 
een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Een goede zaak! 
Ook geeft het kabinet duidelijk aan dat de realisatie van 
voldoende tank- en laadinfrastructuur (bijvoorbeeld 
laadpalen) “primair de verantwoordelijkheid van 
marktpartijen blijft.”

Een kilometerheffing voor vrachtverkeer, waarbij 
vervuilende vrachtauto’s de hoogste prijs betalen, 
springt ook in het oog. Het kabinet wil namelijk de 
opbrengsten hiervan gebruiken voor innovatie en 
verduurzaming van de vervoerssector. Maar hoe? Die 
vraagt blijft nog even onbeantwoord.

Ontmoedig fossiele brandstoffen 
Het moet gezegd worden, ambitie kan het nieuwe 

kabinet niet ontzegd worden! PitPoint ziet echter nog 
genoeg uitdagingen. Net zoals Natuur & Milieu zien wij 
veel doelstellingen maar nog weinig concrete, effectieve 
maatregelen. Waarom gaat het nieuwe kabinet niet 
sneller vervuilende auto’s fiscaal ontmoedigen, zowel 
personenauto’s als bedrijfswagens? Op deze manier 
dwing je emissievrij vervoer veel sneller af.

Ambitie duurzaam inkopen moet omhoog
Op het gebied van duurzaam inkopen ontbreekt ook 
helder beleid. Helaas gaat dit nog keer op keer fout bij 
diverse overheden, ondanks mooie beleidsnotities en 
duurzaamheidsagenda’s. Wij hopen dat partijen als 
ChristenUnie en D66 ook in hun rol als coalitiepartner 
dit onderwerp blijven agenderen. Scherpe 
gunningscriteria rondom duurzaamheid en monitoring 
(inclusief naming and shaming) vanuit Den Haag zijn 
instrumenten om dit te bereiken.
Resumerend: van PitPoint had het regeerakkoord 
nog meer maatregelen mogen bevatten die per direct 
opgepakt hadden kunnen worden. Los van het einddoel 
(een beter klimaat en schonere lucht) is de weg ernaar 
toe minstens zo belangrijk. Voor schone brandstoffen 
als Groengas/CNG, waterstof en LNG is een grote rol 
weggelegd in de transitie naar emissievrij vervoer in 
2030.
Zo zet het nieuwe kabinet een stap in de goede richting, 
maar we zijn er nog lang niet! Reden genoeg voor 
PitPoint om samen met onze partners de komende 
tijd onze lobbyinspanningen te intensiveren, zodat het 
nieuwe beleid ook echt gaat werken.

PitPoint meer dan verdubbelt aantal 
CNG-tankstations in Duitsland
In september 2017 breidt de openbare CNG-
tankinfrastructuur van PitPoint in Duitsland 
uit van dertien naar 27 stations. Dit volgt uit 
een overnameovereenkomst met GAZU. Met 
deze overeenkomst wordt de huidige CNG-
infrastructuur van PitPoint in Duitsland meer dan 
verdubbeld.

“Dit is een belangrijke stap in het realiseren van 

PitPoint’s visie om honderd procent schoon te rijden 
in 2030,” zegt Benjamin Janke, Managing Director bij 
PitPoint Duitsland, gevestigd in Hamburg. “Het is onze 
ambitie om de infrastructuur van ons nationale netwerk 
voortdurend uit te breiden en op die manier één van 
Duitslands belangrijkste leveranciers van tankstations 
voor CNG/Groengas te worden.”
In mei 2017 ondertekenden PitPoint en Volkswagen, 
samen met een aantal andere partners uit de 

industrie, een intentieverklaring met het doel om 
het aantal CNG-voertuigen in Duitsland te verhogen 
van honderdduizend naar één miljoen en het CNG-
netwerk van het land uit te breiden van negenhonderd 
naar tweeduizend stations. De recente overname door 
PitPoint van extra CNG/Groengas-stations draagt 
direct bij aan dit doel en ondersteunt het voortdurende 
streven van PitPoint naar schonere mobiliteit in 
Duitsland.

PitPoint opent 105de CNG-tankstation
Het nieuwe station in Arnhem is realiteit. De teller 
van openbare CNG-tankstations van PitPoint in 
Nederland, België en Duitsland staat daarmee op 
105!

De nieuwe tanklocatie in Arnhem-Zuid aan de 
Papenkamp 3 is binnen drie minuten bereikbaar vanaf 

de rijksweg A325 en het PitPoint-tankstation is te 
vinden onder de luifel van Tango. 
Er kan 24 uur per dag en zeven dagen per week CNG/
Groengas worden getankt. Alle CNG-tankstations 
van PitPoint accepteren gangbare betaalkaarten als 
bijvoorbeeld Maestro, VISA, Mastercard, Multi Tank 
Card en Travelcard.

Andere plaatsen
PitPoint’s gratis app wijst klanten de weg naar alle CNG-
tankstations in Europa. Ook tankstations waar LNG of 
H2 te verkrijgen is, worden aangewezen in de app. Voor 
de tankstations van PitPoint ontvangen gebruikers van 
de applicatie ook onderhoudsinformatie als zij een 
tankstation als ‘favoriet’ markeren. 
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Scania is één van de grootste trucks- en 
bussenleveranciers van Europa. Wat doet deze 
multinational precies aan de verduurzaming van 
transport en vervoer? Scania heeft onder andere 
in Frankrijk een streekbus ingezet die op Groengas 
rijdt. Om meer over de duurzaamheidsvisie van 
Scania te weten te komen, spreken we met Bas 
van der Zanden, manager Sales Specials bij Scania 
Benelux.

Wat maakt Scania een onderscheidend bedrijf? 
Waarin verschillen jullie van de concurrenten?
“Scania is een grote internationale speler. We zijn 
actief in ruim honderd landen en hebben in Nederland 
meer dan 2500 mensen in dienst. Ons succes is 
gebaseerd op onze kernwaarden: de klant op de eerste 
plaats, respect voor het individu, verminderen van 
afval, continu verbeteren, teamgeest en integriteit. 
Deze kernwaarden weerspiegelen ons pad naar een 
duurzamere toekomst en een rol in het ecosysteem. 
Aan de hand van deze waarden proberen wij een 
wereldwijde koploperspositie op het gebied van 
duurzaam transport op te bouwen.”

Kan je wat vertellen over jullie visie op de 
verduurzaming van openbaar vervoer?
“Klimaatverandering, de beperkte beschikbaarheid 
van fossiele brandstoffen en de negatieve effecten 
van schadelijke uitstoot op gezondheid en het milieu 
dwingen ons al jaren om na te denken over de toekomst. 
Sinds 1986 heeft Scania al motoren die lopen op ethanol 
(alcohol) om de CO2-uitstoot te verlagen. Grote vloten 
SCANIA-stadsbussen in Scandinavië en Zuid-Amerika 
rijden hier al jaren op. Naast euro6-diesel heeft 
SCANIA een breed CO2-verlagend motorengamma dat 
geschikt is om te rijden op Biodiesel, (bio)gas LNG en 
CNG, HVO (synthetische diesel).”

Is de weg al vrij voor volledig emissievrij vervoer?
“Bij Scania zijn we volop bezig met de transitie naar 
volledig emissievrij vervoer. De volledige elektrificatie 
van bussen wordt de volgende stap om CO2-neutraal te 
kunnen rijden. Waterstof is ook een mogelijkheid voor 
de toekomst en dus testen we hier ook al mee.”
“Aan volledig emissievrij vervoer zitten echter nog wel 
wat haken en ogen. Elektrificatie is belangrijk voor 
de toekomst in het stadsvervoer maar beslist geen 
‘silver bullet’. Er zijn nog vele uitdagingen waar we 
oplossingen voor moeten vinden. Denk bijvoorbeeld 
aan de beperkte range van voertuigen met de huidige 
batterijen. De batterijen zijn nog altijd bepalend voor 
de passagierscapaciteit versus de range. Ook moet er 
nog goed worden gekeken naar de standaardisatie van 
de infrastructuur en de oplaadpunten. Wie neemt het 
eigenaarschap op zich? Er is nog veel onderlijk over de 
risicoverdeling tussen de verschillende stakeholders en 
de totaal benodigde investering om volledig elektrisch 
stadsvervoer te realiseren.”

Wat voor trends nemen jullie waar op het gebied 
van duurzaam vervoer?
“De focus in Nederland ligt volledig op emissievrij 
openbaar vervoer in 2025. Dat is een mooi streven 
maar er zijn ook nu al andere beschikbare en betaalbare 

technieken die kunnen leiden tot een serieuze 
vermindering van de CO2-uitstoot. Wij zouden graag 
zien dat de overheid hier ook naar kijkt.”

Wat ondernemen jullie zelf op dit gebied?
“Scania wil koploper zijn in duurzame transport-
oplossingen. Daarom beschikt Scania Production 
Zwolle binnenkort over het grootste zonnedak van 
Nederland en zetten we flinke stappen richting een 
energieneutrale truckproductie.”

Kan je wat meer vertellen over de streekbus in 
Frankrijk die op Groengas rijdt?

“De toepassing van Groengas in het openbaar vervoer en 
het contractvervoer neemt een vogelvlucht. Groengas 
is een groen alternatief voor fossiele brandstoffen en 
daarom is er in de Franse Côte d’Azur gekozen om een 
bus bij wijze van pilot op Groengas in te zetten tussen 
Nice en Marseille.”
“De voorgeschreven range van 450 kilometer heen en 

weer was gemakkelijk haalbaar met het tankpakket van 
SCANIA en de milieuvoordelen zijn aanzienlijk. Als 
deze pilot succesvol is, zullen er meerdere bussen op 
Groengas gaan rijden in deze regio.”

Wat was jullie reden om te kiezen voor Groengas?
“Groengas voldoet aan een aantal belangrijke criteria. 
Het is een beschikbare, bewezen en betaalbare 
techniek. Daarbij is het als biobrandstof (Groengas) 
beschikbaar. Hiermee levert het een serieuze bijdrage 
aan de vermindering van de CO2-uitstoot.”

Is iets dergelijks ook haalbaar voor Nederland?
“Ja, dit is zeker haalbaar in Nederland, maar dan zal 
er bij de uitschrijving van de tenders iets moeten 
veranderen. In aanbestedingen wordt alleen elektrisch 
vervoer met punten beloond en worden alternatieve 
aandrijflijnen zoals Groengas niet meegenomen. 
Operators kunnen met de overgang naar Groengas dus 
geen tenders winnen. Dit houdt de verduurzaming van 
het openbaar vervoer op korte termijn dus tegen. Dit is 
echt een gemiste kans.”

Hoe kijken jullie aan tegen de transitie naar zero 
emissie? Welke rol speelt CNG in deze transitie?
“Wij nemen duurzaam vervoer uiterst serieus. Het gaat 
ons niet om een groen imago. Het gaat om de resultaten 
van onze inspanningen. Wij geloven dat je nú moet 
investeren in commercieel haalbare en beschikbare 
oplossingen als je een grote sprong naar duurzaamheid 
en winstgevendheid wilt nemen. Inzetten op Groengas 
is zo’n oplossing. Door te investeren in een combinatie 
van alternatieve brandstoffen zoals Groengas, energie-
efficiënte en slimmere transport oplossingen, zijn we 
erbij Scania van overtuigd dat we vandaag al stappen 
kunnen zetten om onze planeet te helpen.”

Hoe ziet de weg naar emissievrij vervoer eruit voor Scania

advertentie

Q&A met Bas van der Zanden (Scania)2030 komt steeds dichterbij: tijd voor 
duurzaamheid bij aanbestedingen
DOOR: MARCO FOSSEN, PITPOINT 
RELATIEMANAGER OVERHEID

Minder dan een kwart van de gemeenten 
in 2016 en 2017 voldeed aan de landelijke 
criteria voor duurzame inkoop. Dit bleek uit 
benchmarkonderzoek van Natuur & Milieu naar 
doelgroepenvervoer en het eigen gemeentelijk 
wagenpark in Nederland. Dit is een schokkende en 
pijnlijke constatering, maar toch wil ik ook twee 
positieve kanttekeningen maken bij dit onderzoek. 
Nummer één: een kwart van de onderzochte 
gemeenten is al wél goed bezig en daar wil ik ze van 
harte mee complimenteren. Nummer twee: er is 
voor mij nog veel werk te doen. En gelukkig vind ik 
mijn werk heel fijn. 

Toch: het zou nóg fijner zijn als mijn werk niet meer 
– of in ieder geval minder – nodig was. Dan zouden 
bijvoorbeeld gemeenten zich allemaal houden aan de 
onderlinge afspraak die ze voor 1 januari 2015 maakten. 
Toen spraken ze namelijk af om vanaf genoemde datum 
uitsluitend duurzaam vervoer in te kopen.

Ontwikkelingen duurzame inkoop
Duurzaam inkopen is bittere noodzaak. Dat het 
klimaat verandert door de uitstoot van CO2 is een 
vaststaand feit. En dat de verbranding van fossiele 
brandstoffen daar een grote invloed op heeft evenzeer. 
De ontwikkelingen op gebied van alternatief en 
duurzamer vervoer gaan gelukkig snel. Zo kondigde 
Volvo als eerste autofabrikant aan om vanaf 2023 te 
stoppen met de productie van dieselmotoren. Een 
initiatief dat spoedig navolging zal krijgen, want de 

Zweden zijn hiermee het eerste schaap dat over de dam 
springt. In Noorwegen wordt het vanaf 2025 verboden 
om auto’s met diesel- en benzinemotoren te verkopen 
en Duitsland volgt in 2030. Ook Nederland en België 
overwegen om in dat jaar te stoppen met de verkoop 
van diesel- en benzinemotoren, terwijl Frankrijk en 
Groot-Brittannië dit voor 2040 op de planning hebben 
staan.

Geleidelijke overgang
De overgang naar een duurzame energiesamenleving is 
misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. Het is 

een verandering die niet van de ene op de andere dag kan 
plaatsvinden, we zullen er geleidelijk naartoe moeten 
groeien. Een gebrek aan kennis en capaciteit voert 
Natuur & Milieu aan als één van de redenen waarom 
gemeenten nog veel te weinig doen aan duurzaam 
inkopen. Juist daarbij helpt PitPoint graag. Natuurlijk 
weten veel ambtenaren en beleidsbepalers best dat er 
schonere alternatieven zijn voor fossiele brandstoffen 
als benzine en – vooral – het sterk vervuilende diesel. 

Brandstoffen bovendien die hernieuwbaar zijn: 
elektriciteit, Groengas en in een later stadium (want nu 
wellicht nog te kostbaar) waterstof.

Geef schone brandstoffen voorrang
Bij PitPoint hebben we niet alleen alle kennis 
hierover in huis, we kunnen organisaties en bedrijven 
daadwerkelijk helpen met de overstap naar duurzame 
brandstoffen. We zorgen voor advies over voertuigen 
door het wagenpark te analyseren en goede 
vervangingsmomenten te kiezen, we helpen mee met 
het opstellen van aanbestedingsplannen voor (groeps)
vervoer én we investeren in de realisatie van nieuwe 
of bestaande tank- en laadpunten, zodat er op zoveel 
mogelijk plaatsen duurzaam ‘getankt’ kan worden.
De overheid kan haar steentje bijdragen door bij 
aanbestedingen aanbieders van voertuigen met 
bijvoorbeeld een Groengas- of een elektrische motor 
veel hogere scores te geven dan leveranciers van 
motoren met fossiele aandrijving. Ook als het gaat om 
dieselmotoren die voldoen aan de hoogste EURO6-
norm. Die zijn weliswaar minder schadelijk voor de 
omgeving, maar nog steeds níet gezond en bovendien 
veranderen we zelfs met deze euronorm maar weinig 
aan de CO2-uitstoot. 
Door op deze manier aan te besteden, komen partijen 
die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben 
automatisch bovendrijven. Dat blijkt uit diverse 
aanbestedingstrajecten die wij hebben begeleid bij 
lokale overheden of semi-overheidsorganisaties. 
Kennis die we graag delen met alle Nederlandse 
gemeenten. Want het duurt niet lang meer of er is weer 
een jaar voorbij. En dan zijn we weer een stapje dichter 
bij 2030. Hoe eerder we beginnen, hoe beter.

‘De overgang naar een 
duurzame energie

samenleving is misschien 
wel de grootste uitdaging 

van onze tijd’

‘Wij nemen duurzaam 
vervoer uiterst serieus. 

Het gaat ons niet om een 
groen imago. Het gaat om 

de resultaten van onze 
inspanningen’

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
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PitPoint opende op 5 november in Haarlem het 
eerste EV/CNG-station van Nederland. Voor de 
concessie Haarlem/IJmond ondersteunt PitPoint 
vervoerder Connexxion hiermee in de overgang 
naar volledig emissievrij vervoer. Het samenvoegen 
van de twee voormalige CNG-tankstations naar een 
gecombineerd EV/CNG-station is een belangrijk 
onderdeel van deze transitie.

PitPoint en Connexxion werken al decennia samen in de 
regio. In 2004 won Connexxion de concessie voor het 
busvervoer in de regio Haarlem/IJmond. Connexxion 
koos toentertijd voor het rijden op CNG en PitPoint 
faciliteerde dat de tachtig bussen van Connexxion in 
deze regio konden rijden op CNG. Twee jaar geleden 
is deze concessie wederom aan Connexxion gegund. 
Onderdeel van de nieuwe concessie is de realisatie van 
volledig emissievrij vervoer in 2020. Connexxion is 
ervoor verantwoordelijk dat de hele busvloot in 2020 
geen schadelijke uitlaatgassen meer produceert. Om 

dit te realiseren, kiest Connexxion voor een gefaseerde 
overgang van de huidige vloot CNG-bussen, via 
Groengas naar een elektrische busvloot in 2020.

Groengas als ideale tussenstap 
Een gefaseerde overgang naar zero-emissie brengt 
grote voordelen met zich mee. Het rijden op Groengas 
brengt op een laagdrempelige manier de uitstoot van 
bussen flink naar beneden zonder dat hier een nieuwe 
bus vloot voor moet worden aangeschaft. Een CNG-
tankstation kan gemakkelijk worden verplaatst en 
een gecombineerde CNG/EV-infrastructuur is ook 
mogelijk. Projectleider Jordy Tromp van PitPoint: 
“Een stapsgewijze overgang is veel minder risicovol 
dan een complete ommezwaai. Door voort te borduren 
op de bestaande techniek zorgen we dat bussen blijven 
rijden terwijl we meteen al een flinke stap zetten in het 
verlagen van uitstoot.”
PitPoint ondersteunt Connexxion in de overgang van 
CNG naar EV in Haarlem. Als eerste stap werd het 

type brandstof van de bussen aangepast. In plaats 
van fossiel CNG rijden alle bussen inmiddels op 
het milieuvriendelijkere Groengas. Parallel vindt er 
een testtraject plaats met acht elektrische bussen. 
Autofabrikant BYD gaat deze bussen leveren en 
PitPoint verzorgt de benodigde EV-infrastructuur.

Een tweede stap was het samenvoegen van de twee 
voormalige CNG-tanklocaties naar een centrale 
locatie. Op deze nieuwe locatie is zowel een Groengas-
tankstation aanwezig als laadinfrastructuur voor 
elektrische bussen. Dit is de eerste keer dat elektrische 
laadinfrastructuur en een CNG-tankstation is 
geïntegreerd op dezelfde locatie. Manager Vastgoed 
Frank Bleijlevens bij Connexxion: “Met de bouw 
van het nieuwe laadstation kiezen wij bewust voor 
een gefaseerde overgang naar zero-emissie. Het 
nieuwe station stelt ons in staat onze uitstoot direct 
te verminderen en is kostentechnisch ook de meest 
gunstige oplossing.”

PitPoint realiseert eerste  
gecombineerde CNG/EV-station

DOOR: MICHAEL RUTGER, DIRECTEUR VAN HET 
LONGFONDS

Regelmatig vragen mensen mij wat de grootste 
bedreigingen zijn voor onze longen. Daar kan ik 
helder over zijn: roken en roet. Beiden zijn daarom 
belangrijke preventiethema’s bij het Longfonds, 
waarbij roet staat voor luchtvervuiling. Het is hard 
nodig dat de lucht gezonder wordt, want het is op 
de meeste plekken in Nederland niet goed. Voor 
je longen is het belangrijk dat je gezonde lucht 
inademt. Vieze lucht veroorzaakt en verergert 
onder andere longziekten zoals astma, COPD en 
longkanker. Schone mobiliteit draagt in belangrijke 
mate bij aan de oplossing: schone lucht. 

Veel mensen beseffen niet dat de luchtkwaliteit op de 
meeste plekken in Nederland ongezond is. Er hangt 
een deken van vieze lucht over Nederland. Nabij 
onder meer drukke wegen, industrie en intensieve 
veehouderij is de lucht lokaal extra vervuild. Niemand 
wil ziek worden door de lucht die hij of zij inademt. En 
mensen die al een longziekte hebben, willen niet nog 
zieker worden door vieze lucht. Het Longfonds werkt 
hard aan het gezonder maken van de buitenlucht, 
samen met overheden, bedrijven en burgers. U kunt 
daarbij helpen.

Nederland heeft 1 miljoen longpatiënten. Het 
effect van vieze lucht op de gezondheid is groot. De 
schadelijke deeltjes en gassen die we inademen doen 

onze gezondheid net zo veel kwaad als het meeroken 
van vijf sigaretten per dag. Het RIVM heeft berekend 
dat vervuilde lucht een grotere bijdrage levert aan 
de ziektelast dan bijvoorbeeld overgewicht of het 
onvoldoende eten van groenten en fruit. De ziekten 
veroorzaakt door luchtvervuiling, kunnen bovendien 
ernstig zijn. Jaarlijks sterven ruim 4.500 mensen 
vroegtijdig door vieze lucht. Daarnaast overlijden ieder 
jaar 1200 mensen door longkanker. Bovendien worden 
ruim 16.000 mensen met spoed opgenomen in het 
ziekenhuis als gevolg van luchtvervuiling.

Mensen met een longziekte zijn extra kwetsbaar. 
Doordat hun longinhoud al is verminderd, krijgen zij 
het snel benauwd als ze vervuilde deeltjes inademen. 
Die deeltjes kunnen bovendien ontstekingen 
veroorzaken of verergeren als je daar gevoelig voor bent. 
Luchtvervuiling veroorzaakt longziekten bij kinderen. 
Dat begint al voor de geboorte als de aanstaande 
moeder vervuilde lucht inademt. Het kind groeit 
daardoor minder goed en heeft bovendien een grotere 
kans te vroeg geboren te worden. De longetjes zijn 
dan nog niet goed ontwikkeld en extra kwetsbaar voor 
bijvoorbeeld bronchitis en astma. Kinderen zijn vaak 
actief en ademen daardoor sneller dan volwassenen. Zo 
krijgen zij ook relatief meer vervuilde deeltjes binnen. 
Opgroeien naast een drukke verkeersweg vergroot de 
kans dat kinderen astma krijgen.

Nationaal Luchtplan
Schone lucht is voor iedereen belangrijk, ook voor 
mensen met gezonde longen. Want al worden zij 
niet direct benauwd van vieze lucht, iedereen loopt 
een risico. Laten we ervoor zorgen dat de lucht in 
Nederland overal gezond wordt. Daarom vindt het 
Longfonds dat er een Nationaal Luchtplan moet komen, 
waarin gezondheid centraal staat. Ook in Den Haag 
is dat plan geland en zelfs opgenomen in het nieuwe 
regeerakkoord. Wij willen dat hierin alle bronnen van 
vieze lucht worden aangepakt, de grootste vervuilers 
als eerste en dat schone, gezonde alternatieven worden 
gestimuleerd. Laten we op weg gaan naar zero-emissie. 
Doet u mee?

Vervuilde lucht is niet alleen vies, 
maar kan zelfs dodelijk zijn 

Waterstoftankstation in Delfzijl 
voor waterstofbussen Qbuzz
PitPoint realiseert deze maand een waterstof-
tankstation op Chemie Park Delfzijl. Dit station gaat 
twee waterstofbussen van Qbuzz in Groningen en 
Drenthe voorzien van groene waterstof, geleverd 
door AkzoNobel. Het gaat hierbij om een proef met 
een looptijd van vijf jaar. Deze unieke pilot draagt 
bij aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie 
in Noord-Nederland en komt tot stand dankzij 
samenwerking tussen private en publieke partijen.

Vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer 
emissievrij rijden. In Noord-Nederland start men 
daarom een proef met twee waterstofbussen van de 
Belgische fabrikant Van Hool. Deze bussen zullen door 
Qbuzz vanaf december worden ingezet op streeklijnen 
in Groningen en Drenthe. Om deze proef mogelijk 
te maken, heeft PitPoint een waterstoftankstation 
gerealiseerd op Chemie Park Delfzijl. Daarnaast zal 
PitPoint ook verantwoordelijk zijn voor de exploitatie 
en onderhoud van het nieuwe tankstation.

Groene waterstof
Het PitPoint tankstation en de twee bussen van Qbuzz 
zullen gebruik maken van groene waterstof. Dit is uniek 
voor Nederland. AkzoNobel produceert op het park 
onder andere chloor, waarbij waterstof een bijproduct 
is. Omdat de onderneming hierbij gebruikmaakt van 
windenergie, is het restproduct waterstof ook echt groen. 
Groningen Seaports heeft een innovatieve kunststof 

waterstofleiding aangelegd tussen de chloorfabriek van 
AkzoNobel en het waterstoftankstation van PitPoint.
De ontwikkeling van openbaar vervoer op basis van 
groene waterstof is onderdeel van het plan van de 
Noordelijke Innovation Board. De board zet zich in voor 
de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in 
Noord-Nederland. Bovendien passen de waterstofbussen 
in het beleid en voornemen van de provincies Groningen 
en Drenthe om steeds schonere bussen te laten rijden. 
De beide provincies hebben de ambitie uitgesproken om 
op termijn met volledig schone bussen te rijden, die geen 
CO2 uitstoten. Volgens de provincies is het Noorden 
heel geschikt voor een proef met waterstofbussen omdat 
in deze regio veel bussen lange afstanden afleggen en die 
zijn niet geschikt voor batterij-elektrische bussen. Op 
termijn wil het OV-bureau Groningen Drenthe twintig 
bussen op waterstof laten rijden.

Betrokken partijen 
Deze unieke pilot is tot stand gekomen dankzij 
samenwerking tussen het OV-bureau Groningen 
Drenthe, Qbuzz, AkzoNobel, Groningen Seaports, 
PitPoint, het ministerie van Milieu en Waterstaat, en 
de provincie Groningen. Dit consortium wordt mede 
mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit 
de Europese publiek-private samenwerking Fuel Cells 
and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU), onder de 
vlag van High V.LO-City.
Het Groningse project is het vierde in Europa in het kader 

van High V.LO-City met Van Hool-waterstofbussen, na 
Aberdeen, Antwerpen en San Remo. In Nederland reden 
al eerder waterstofbussen in Amsterdam. Er zijn ook 
proeven met waterstofbussen in Rotterdam en Noord-
Brabant.

Europese inzet
De Europese Unie ziet waterstof als een geschikte 
brandstof om bussen duurzamer te maken. Hiervoor 
stelt de EU de komende jaren enkele tientallen miljoenen 
beschikbaar vanuit de FCH-JU. Er is in principe 
financiële ondersteuning toegekend voor een opschaling 
naar honderd waterstofbussen in Nederland verspreid 
over drie regio’s. Hiermee worden de volgende stappen 
gezet naar de commerciële inzet van deze bussen zonder 
uitstoot van vervuilende stoffen.

Het groene jaaroverzicht
DOOR: MARJA VERSLEIJEN, PITPOINT 
MANAGING DIRECTOR NEDERLAND

Het afgelopen jaar heeft nieuws over duurzame 
ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten ons 
enorm bezig gehouden. Ook op politiek gebied 
is er veel gebeurd, denk bijvoorbeeld aan het 
regeerakkoord. Wat waren nu precies de groene 
hoogtepunten van 2017?

1 Staatssecretaris van Infrastructuur &  
Waterstaat 

Een van onze speerpunten is dat er meer resultaat 
geboekt moet worden op het gebied van duurzaam 
inkopen. We zijn dan ook erg blij dat Stientje van 
Veldhoven is benoemd tot staatssecretaris van 
Infrastructuur & Waterstaat: iemand die begrijpt 
waarom het nodig is om het Nederlandse wagenpark 
groener te maken. PitPoint wenst haar veel succes en 
blijft kritisch meekijken.

2 Luchtwachters in Rotterdam
Goed nieuws kwam dit jaar ook van 

Milieudefensie. De organisatie gaat namelijk 
vrijwillige ‘luchtwachters’ inzetten in Rotterdam. 

Deze moeten de uitstootnormen gaan controleren. 
In de havenstad is de luchtkwaliteit slecht en op vele 
plekken is de hoeveelheid uitstoot boven de wettelijke 
uitstootnorm. Ook andere steden gaan volgen, zoals 
Den Haag, Eindhoven en Arnhem. Het is erg goed 
dat dit initiatief breed wordt uitgerold in Nederland. 
Wij zullen elk positief initiatief steunen dat werk wil 
maken van betere luchtkwaliteit.

3 Drenthe en Groningen elektrisch
Een van de vereisten voor schoon vervoer 

is natuurlijk de aanwezigheid van voldoende 
infrastructuur om over schone brandstoffen te 
kunnen beschikken. Denk aan oplaadpalen of 
tankstations voor Groengas/CNG, LNG en waterstof. 
Goed om te zien dat de provincies Groningen en 
Drenthe de handen ineen slaan om meer laadpalen 
te realiseren. De verkoop van elektrische auto’s in 
heel Europa blijft immers behoorlijk toenemen en de 
infrastructuur moet deze toename kunnen opvangen.

4 Duurzaamheid niet alleen onder de  
motorkap

Dat steeds meer autobedrijven inspelen op schone 
auto’s is een goede ontwikkeling. Helaas blijft de 

fossiele reflex nog wel aanwezig. Zo presenteerde de 
Europese Commissie op 8 november een voorstel voor 
nieuwe Europese uitstootnormen voor de periode 
2021-2030. Samenvattend wil Europa dat deze met 
30 procent omlaag moeten. Fabrikanten lobbyden de 
afgelopen tijd volop tegen deze maatregelen, tot op de 
gram CO2. In hun ogen zelfs een “agressief voorstel”.

In plaats van met de calculator op schoot te 
lobbyen, zouden producenten juist de toekomst 
van schone brandstoffen moeten omarmen. Brussel 
stelt honderden miljoenen beschikbaar om de 
infrastructuur voor schoon vervoer verder uit te 
rollen. Na de dieselgate is het voor PitPoint ‘eerst 
zien, dan geloven’ als het gaat om Europese actie, 
maar we blijven hoopvol.

Sommige autofabrikanten denken gelukkig wel  
verder, en zetten stappen naar een duurzame 
omgeving. Zo gaat Nissan in Amsterdam op 
een distributiecentrum het grootste zonnedak 
van Nederland aanleggen, met maar liefst 8911 
zonnepanelen. Goed voorbeeld doet volgen. We zijn 
dan ook erg benieuwd wat 2018 voor ons in petto 
heeft!
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Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM 
heeft zich in lijn met het bestuursakkoord ‘Zero-
Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per bus’ 
het doel gesteld om in 2025 een emissievrije bus 
operationeel te hebben. Hoe willen zij dit realiseren 
en wat gebeurt er nu al op gebied van duurzaam 
vervoer? PitPoint sprak met Peter Smit, senior 
accountmanager bij HTM.

Kan je ons iets meer vertellen over jezelf. 
Wat is je achtergrond en welke professionele 
verantwoordelijkheden heb je?
Ik werk sinds 2009 bij HTM. Daarvóór was 
ik werkzaam als consultant bij Deloitte in de 
vervoersmarkt. Na mijn aantreden in 2009 werd ik 
meteen betrokken bij de transitie van diesel naar CNG 
en zodoende ben ik contact gekomen met PitPoint. 
Ik houd me de afgelopen jaren vooral bezig met in- 
en aanbestedingstrajecten en ben in de tenderteams 
van HTM verantwoordelijk voor het opstellen 
van inhoudelijke plannen en afstemming met de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
hierover. Duurzaamheid wordt in deze trajecten 
steeds belangrijker. 

Waarin onderscheidt HTM zich ten opzichte van 
andere vervoerders, die ook over moeten op zero-
emissie? 
Als concessiehouder houden wij ons bezig met het 
uitvoeren van openbaar vervoer in de Haagse regio. Onze 
missie is om hoogwaardig, kwalitatief en betrouwbaar 
tram- en busvervoer in de regio te realiseren. Onze 
opdrachtgever is de MRDH. Wij onderscheiden ons 
van andere, vooral regionale en landelijke, vervoerders 
omdat wij als het ware een ProRail en NS ineen zijn. 
We zijn zowel verantwoordelijk voor het vervoer als 
het beheer van de infrastructuur. Deze rol biedt ook 
een kans in het kader van zero-emissie. Onze visie 
is dat we zoveel mogelijk bestaande infrastructuur 
(onderstations, bovenleiding) van de tram willen 
inzetten als basis voor de laadinfrastructuur voor de 
bussen. Synergie moet op die manier leiden tot minder 
dure investeringen. 

Wat is de grootste uitdaging van de transitie naar 
zero-emissie?
Een van de belangrijkste uitdagingen van de transitie 
naar elektrisch busvervoer (in een intensieve 
stadsinzet) is dat de bussen gedurende de exploitatie 
moeten worden opgeladen (op eindpunten), wat nu met 

De duurzaamheidsdoelen van HTM PostNL  
kiest voor 
groen  
wagenpark 
Vanaf 2025 in 25 Nederlandse binnensteden 
uitstootvrij post bezorgen. Dat is de ambitie die 
PostNL heeft uitgesproken. “Door zelf het goede 
voorbeeld te geven, hopen we partners en andere 
organisaties te inspireren om ambities waar te 
maken.” 

PostNL is drie jaar geleden een vernieuwingsproject 
gestart van het wagenpark. Aflopende leasecontracten 
met vervuilende dieselmotoren werden vervangen 
door schone Groengas-varianten. Lucia Smit-Kleiman 
is als coördinator fleetmanagement verantwoordelijk 
voor de inkoop en het beheer van voertuigen binnen 
PostNL. Voertuigen van het postbedrijf komen 
in elke straat van Nederland. Dit brengt volgens 
Smit-Kleiman, die voorheen werkzaam was bij een 
afvalverwerker en een leasemaatschappij, een enorme 
verantwoordelijkheid met zich mee. Zij zoekt in 
haar werk veel naar middelen die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ondersteunen en passen in 
het werk van PostNL. “Het voertuig is een middel en 
dit moet passen tussen de andere bedrijfsprocessen. 
Dit heeft niet alleen betrekking op specificaties, maar 
ook op welke route de bezorger rijdt, het laadvolume, 
de actieradius en allerlei Arbovoorwaarden.”

Flinke groei
Ontwikkelingen op het gebied van schone energie 
hebben de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. 
Niet alleen Groengas, maar bijvoorbeeld ook het 
rijden op waterstof en elektrisch vervoer hebben 
behoorlijke sprongen gemaakt. Volgens Smit-Kleiman 
wordt het voor de postbezorger steeds makkelijker 
om met de huidige middelen in te spelen op trends 
op het gebied van schone energie. Met alle betrokken 
medewerkers is het post- en pakkettenbedrijf drie jaar 
geleden een traject gestart van wagenparkvergroening, 
dat uiteindelijk moet leiden tot een duurzamere 
bedrijfsvoering.

Ambities waarmaken
Sinds 2014 vervangt PostNL verlopen leasecontracten 
van dieselwagens door contracten van Groengasauto’s 
(CNG), die worden ingezet in de transitie naar een 
volledig uitstootvrije vloot. Voorwaarde die PostNL 
had gesteld was dat chauffeurs binnen een acceptabele 
afstand van het sorteer-/distributiecentrum moesten 
kunnen tanken. Dit bleek nog een flinke uitdaging 
te zijn, omdat er in die tijd nog niet veel Groengas-
tankstations waren. Hier kwam onder andere PitPoint 
ook in beeld. Samen hebben zij ervoor gezorgd 
dat de wens van PostNL voor een goed bereikbare 
tankinfrastructuur werkelijkheid werd. PitPoint 
verzorgt de infrastructuur en het onderhoud van de 
tankstations. “PostNL zoekt partners met wie we door 
middel van een goede samenwerking onze ambities 
kunnen waarmaken. De visie van PitPoint en het 

innovatieve karakter van de organisatie sluiten in dat 
opzicht goed aan bij de ambities van PostNL.”
Niet alleen sluiten de ambities van beide bedrijven 
goed op elkaar aan, ook valt het rijden op Groengas 
goed in de smaak bij bezorgers. “De nieuwe auto’s zijn 
in het gebruik niet duurder dan de oude leaseauto’s en 
uit gesprekken met de chauffeurs blijkt dat ze vooral 

een stuk stiller zijn”, aldus Smit-Kleiman. PostNL is 
niet alleen het wagenpark groener aan het maken, het 
uitstootvrije beleid is van toepassing op het hele proces 
van bezorging. Zo liggen er sinds kort zonnepanelen 
op de daken van pakkettensorteercentra en worden 
er steeds vaker elektrische scooters en (bak)fietsen 
ingezet bij de bezorging.

Betrouwbaar groot netwerk
PitPoint heeft met het ontwikkelen van tankstations en 
het leveren van Groengas een belangrijke rol gespeeld 
in de stap van PostNL naar een uitstootvrije toekomst. 
In de toekomstplannen van PostNL bezorgt het 
bedrijf vanaf 2025 in 25 binnensteden van Nederland 

de post en pakketten uitstootvrij. “PitPoint biedt een 
betrouwbaar en groot netwerk; onder meer het tijdig 
informatie verstrekken over gepland onderhoud aan 
een tankstation is heel fijn.”

Direct uit de bron
Overigens ziet Smit-Kleiman ook nog ruimte 
voor verbetering. Op dit moment ‘vergroenen’ 
Groengascertificaten zoals gebruikelijk achteraf het 
afgenomen volume. “Dit is een goed begin, maar als 
PostNL zien wij in de toekomst graag ons gas direct 
groen geleverd uit de bron. De mogelijkheden hiertoe 
zouden dieper onderzocht moeten worden”, aldus 
Smit-Kleiman. In de toekomst verwacht het bedrijf 
niet dat zij, evenals de rest van de markt, gebruik 
zal maken van een specifieke aandrijving, maar van 
meerdere varianten naast elkaar. Door deze vele opties 
is vooral het logistieke plaatje het belangrijkst.
De toekomstdoelen van PostNL zijn ambitieus, 
maar het bedrijf heeft in het verleden al bewezen 
veranderingen en innovaties niet te schuwen. En ook 
nu gaat het met recht de goede kant op. De Dow Jones 
Sustainablity Index (DJSI) heeft PostNL aangewezen 
als een van de meest duurzame bedrijven wereldwijd 
in de transportsector. Dit bevestigt dat het bedrijf op de 
goede weg is, maar het heeft nog meer ambities. In drie 
jaar tijd heeft PostNL er voor gezorgd dat inmiddels 
de helft van het wagenpark (meer dan 700 stuks) op 
Groengas rijdt. “Door zelf het goede voorbeeld te 
geven, hopen we partners en andere organisaties te 
inspireren om ambities waar te maken.”

advertentie

CNG-bussen niet hoeft. De afhankelijkheid tussen de 
benodigde laadtijd en de dienstregeling moet zo goed 
mogelijk op elkaar worden afgestemd om ongewenste 
wachttijd voor reizigers en kostenstijgingen te 
voorkomen.

Wat zijn de doelen van HTM als het aankomt op 
zero-emissie? 
De politiek heeft zich gecommitteerd aan zero-emissie 
busvervoer in 2025 en samen met onze opdrachtgever 
MRDH hebben wij ons dit ook tot doel gesteld. Wij 
hebben een transitiestrategie afgesproken dat reeds 
start in 2018 met een pilot van een gehele buslijn. Vanaf 
2020 richting 2025 gaan we vervolgens gefaseerd over 
naar emissievrij vervoer voor alle buslijnen. Dat zijn in 
totaal 115 bussen.

Welk pad bewandelen jullie om zero emission te 
bereiken? 
We kiezen bewust voor een gefaseerd transitie-pad 
en niet voor een ‘big bang’. Op dit moment rijden we 
nog met een CNG-busvloot die nog niet ‘end-of-life’ 
is. In de nieuwe busconcessie starten we met transitie 
naar Groengas. Dit houdt een aanzienlijke reductie 
van CO2-uitstoot in, maar het is nog niet emissievrij. 
De markt voor zero-emissie-vervoer is nog sterk in 
ontwikkeling en er is niet één leidende technologie 
die door alle leveranciers geaccepteerd wordt. We 
willen een balans vinden in tijdige implementatie en 
betaalbare en toekomstbestendige techniek. 

Welke rol speelt PitPoint hierbij? 
PitPoint is de huidige beheerder van ons CNG-
vulstation en we zetten de samenwerking op dit gebied 
graag voort omdat we nog een tijdje op CNG blijven 
rijden. PitPoint heeft een sterke visie op de transitie, 
hierin staat een gefaseerde aanpak centraal. Deze visie 
sluit goed aan bij ons plan om eerst op Groengas over te 
gaan en uiteindelijk te kiezen voor volledig emissievrij 
vervoer met uiteindelijk vaste systeemkeuzes in het OV 
in de regio.

‘We kiezen bewust  
voor een gefaseerd 

transitiepad en niet  
voor een big bang’

‘Dit is een  
goed begin’
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DCB Energy en PointPoint.LNG  
realiseren drie nieuwe LNG-tankstations
De eerste van drie nieuwe LNG-tankstations, bij 
Truck Easy in Den Hoorn/Delft, is sinds deze maand 
operationeel. DCB Energy en PitPoint.LNG hebben 
in juli 2017 een contract ondertekend voor de 
realisatie van drie LNG-tanklocaties. De bouw van 
de volgende LNG-tanklocatie bij Sevenum/Venlo 
is ook gestart. Vanaf januari zal naar verwachting 
dit LNG-tankpunt bij Truck Easy ook operationeel 
zijn. De bouw van het LNG-tankpunt in Roosendaal 
volgt later. 

De bouw van deze nieuwe installaties op locaties van 
DCB Energy is de volgende stap in PitPoint.LNG’s 
plan om een Europese LNG-tankinfrastructuur te 
ontwikkelen.

Schonere brandstof voor vrachtvervoer
LNG wordt in Nederland al jaren als brandstof toegepast 
en wint elk jaar steeds meer aan populariteit in het zwaar 
transport. LNG verbrandt schoner dan diesel Euro 
VI-norm: dertig procent minder gezondheidsschade 
(PM10 en NOx) en tien procent minder CO2-uitstoot. 
Naast LNG zal op de locaties ook hoogcalorisch CNG 
worden aangeboden. Jan Willem Drijver, managing 
director van PitPoint.LNG: “Rijden op LNG is minder 

belastend voor de lokale luchtkwaliteit en dus ook voor 
de gezondheid van de bewoners in de omgeving.”

Goed bereikbaar
Met de nieuwe LNG-tanklocaties is schoner transport 

op LNG nu nog meer binnen handbereik. De locaties 
liggen in de buurt van drukke wegen die veelvuldig 
gebruikt worden door vrachtwagens. Drijver: “Neem 
bijvoorbeeld de locatie Harnaschpolder in Den Hoorn, 
die heeft een centrale ligging ten opzichte van Royal 
Flora Holland, Delft, Den Haag, Rotterdam en het 
Westland. Deze is ideaal te bereiken via de A4, A12, 
A13, N211 afrit 12 en Den Haag Zuid. Vrachtwagens 
rijden af en aan naar de Bloemenveiling en op weg naar 
hun bestemming rijden ze letterlijk op een paar meter 
afstand van onze LNG-tanklocatie. Dit maakt het voor 
bloementransporteurs heel gemakkelijk om voor een 
schonere brandstof als LNG te kiezen. ”
Voor DCB Energy past de samenwerking met PitPoint.
LNG in diens missie om duurzame mobiliteit verder 
te stimuleren. Freddy Berkel, directeur en eigenaar 
van DCB Energy: “Mobiliteit staat centraal in alle 
activiteiten van DCB Energy. Duurzame mobiliteit 
betekent het vinden van langdurige, kosteneffectieve 
en milieuvriendelijke oplossingen voor alle 
vervoersuitdagingen van bedrijven en individuen op de 
belangrijkste knooppunten voor transport en logistiek 
Nederland. Door samen te werken met PitPoint.LNG 
en de toevoeging van LNG aan ons brandstofpalet, 
komen wij hieraan tegemoet.”

Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley zingen mee. Jij ook?

17 FEBRUARI 2018 – KLOKGEBOUW – EINDHOVEN

HET LONGFONDS HEEFT JOUW STEM HARD NODIG!
Koop je ticket  nu op ADEMNOOT.NL

Zing mee, vorm samen één megakoor 
en steun longonderzoek!


