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Connexxion is een voorloper als het gaat om 
emissievrij en innovatief openbaar vervoer. 
Duurzaamheid en innovatie zijn in de strategie 
verankerd en dit komt tot uiting in  verschillende 
uitdagende projecten. We spraken met Eric van 
Eijndhoven, algemeen directeur openbaar vervoer 
bij Connexxion over de meest spraakmakende 
projecten van de afgelopen tijd. 

Welke visie ligt aan jullie huidige projecten ten 
grondslag?  
“Voor Connexxion is emissievrij vervoer een hele 
serieuze zaak. Onze huidige visie en de projecten die 
hieruit voortvloeien vinden hun oorsprong zo’n 4 
jaar geleden toen wij een ontwikkelstrategie hebben 
opgesteld. Bij de totstandkoming hiervan speelden 
twee factoren een belangrijke rol. Ten eerste kwam 
binnen de organisatie steeds meer het besef dat er 
echt iets moest gaan gebeuren om de aarde leefbaar 
te houden. Dit was niet alleen bedrijfsmatig maar ook 
bij mij persoonlijk een bewustzijn dat steeds sterker 
aanwezig was. The time to act is now. Connexxion 
is als vervoerder natuurlijk bij uitstek een bedrijf 

waar je het verschil kunt maken. OV-concessies zijn 
een fantastisch lanceerplatform om aan te tonen dat 
grootschalige energietransitie in mobiliteit mogelijk is.”  
“Daarnaast veranderde vanuit de overheid ook 
een aantal zaken. Zo werd toentertijd in het 
Bestuursakkoord zero emissie bus besloten dat het 
openbaar vervoer in 2030 volledig emissie vrij moet zijn. 
Tel daarbij op dat de technologische ontwikkelingen de 
afgelopen jaren met een sneltreinvaart zijn gegaan en 
je hebt de ingrediënten voor onze ontwikkelstrategie. 
Deze bestaat uit 4 pijlers: verduurzaming, vraaggericht 
vervoer, autonome voertuigen en datagericht sturen. 
Deze vier pijlers zijn onderling allemaal met elkaar 
verbonden, ze versterken elkaar en vormen de rode 
draad in de projecten en innovaties die we sindsdien 
hebben gerealiseerd.”  

Wat zijn de meest spraakmakende projecten op dit 
moment?  
“Er zijn meerdere voorbeelden van regio’s waar we 
enorme stappen hebben gezet in het verduurzamen van 
het OV. Maar ons paradepaardje is toch wel de regio 
Zuidoost-Brabant waar we sinds 2016 met een vloot 

Innovatie en duurzaamheid gaan 
hand in hand bij Connexxion

van 43 EV-bussen rijden. Inmiddels hebben we hier 
zo’n 4 miljoen kilometers elektrisch gereden en is dit de 
meest omvangrijke vloot EV-bussen. Het opzetten van 
dit project was niet makkelijk. Maar dankzij een goede 
samenwerking met VDL is de implementatie nagenoeg 
vlekkeloos verlopen. Belangrijk voor het succes van de 
vloot was het vroegtijdig betrekken van de chauffeurs. 
Ook hebben we profijt gehad van de toolbox die we 
samen met TNO hebben ontwikkeld om de impact en 
consequenties van onze transitie van dieseloperatie 
naar zero emissie te voorspellen en om continu te 
kunnen blijven leren en verbeteren. Het is natuurlijk 
niet alleen maar rozengeur en maneschijn want 
vernieuwen gaat nu eenmaal niet zonder slag of stoot. 
In de regio Amsterdam-Meerlanden hebben we onlangs 
100 elektrische voertuigen geïntroduceerd. Deze regio 
is dichtbevolkt, we willen een grote hoeveelheid EV-
voertuigen introduceren en we rijden van en naar 
Schiphol. Dit zorgt ervoor dat de implementatie hier 
complex is en soms wat minder soepel verloopt, maar 
daar leren we uiteindelijk ook weer van.”

PitPoint creëert 
clean energy hub  
in Hillegom

In Hillegom heeft PitPoint voor taxibedrijf 
A-Tax de Vries een clean energy hub 
gerealiseerd waar voertuigen zowel CNG/
groengas kunnen tanken, als elektrisch 
kunnen laden. Het CNG/groengas-
tankstation en het laadplein zijn aangesloten 
op dezelfde netaansluiting. Dat maakt deze 
zogenaamde clean energy hub in Hillegom 
uniek.

De clean energy hub is opgezet om de transitie 
naar emissievrij vervoer voor A-Tax de Vries 
mogelijk te maken. Het taxibedrijf zette 
anderhalf jaar geleden de overgang naar 
duurzaam vervoer in door te gaan rijden met 
taxi’s op CNG/groengas. Een paar maanden 
geleden vatte het bedrijf het plan op om ook 
elektrische taxi’s in te zetten en benaderde 
PitPoint om met een snelle en kostenefficiënte 
oplossing te komen. Menno de Vries, directeur 
bij A-Tax de Vries: “Het realiseren van een 
publieke netaansluiting voor een laadplein 
is kostbaar, daarom zijn we in zee gegaan 
met een partij die ons kon helpen om op 
een laagdrempelige manier de transitie naar 
duurzaam vervoer te versnellen.”

Nieuw concept maakt 
CNG/groengas tanken 
en elektrisch laden 
via één netaansluiting 
mogelijk.
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ERIK KEMINK, 
CEO PITPOINT CLEAN FUELS

‘Vernieuwen gaat nu eenmaal  
niet zonder slag of stoot’

Hoe belangrijk zijn de lessons learned voor 
Connexxion?
“De overgang van diesel naar EV is enorm 
ingrijpend voor ons als bedrijf. Alle facetten van 
onze bedrijfsvoering worden erdoor geraakt; van de 
actieradius van een bus tot het inkopen van energie. De 
transitie raakt ons bedrijf tot in de kern. Daarom slaan 
we alle kennis die we op doen met onze EV-projecten 
op want we beseffen ons maar al te goed dat het die 
kennis is die ons in staat stelt om stappen te zetten. We 
hebben daarom ook een speciale toolbox ontwikkeld 
voor zero emissie projecten en we leggen werkelijk 
alle kennis en kunde vast in een speciale database om 
continu te kunnen blijven leren en verbeteren. 
Naast kennis vergaren, denken we bij Connexxion 
dat kennis delen ook een goede manier is om stappen 
vooruit te zetten. Daarom gaan we in deze transitiefase 
intensieve samenwerkingen aan met partnerbedrijven 
zoals voertuig- en laadinfrastructuur- leveranciers. 
We gaan hierin ook een stap verder en werken samen 

met verschillende universiteiten en bijvoorbeeld TNO. 
Bijvoorbeeld om slimme algoritmes te ontwikkelen om 
de voorspelbaarheid van onze modellen te vergroten. 
Dit heeft ons in Zuidoost-Brabant enorm geholpen. 
Ook doen we veel in samenwerking met universiteiten 
en kennisinstituten op het gebied van smart cities. 
Openbaar vervoer is hier natuurlijk een integraal 
onderdeel van. ”

Hoe zorgen jullie dat je als bedrijf blijft  
innoveren?
“De transitie naar emissievrij vervoer vereist 
innovatieve oplossingen. Sturen op data is dan ook 
een belangrijke pijler binnen onze strategie. Het is de 
uitdaging om alle data die we gaandeweg verzamelen 
op de juiste manier te ontsluiten zodat we betere 
voorspellingen kunnen doen en zoveel mogelijk op 
basis van feiten onze organisatie kunnen sturen. 
Ons innovatief vermogen zie je ook terug in onze 
ontwikkeling op gebied van autonoom vervoer. We 

hebben al sinds 2005 autonome shuttles rijden in 
Rotterdam-Kralingen. En hebben recent ons contract 
vernieuwd en zullen binnenkort ook op de openbare 
weg gaan rijden. Ook op gebied van waterstof zetten 
we grote stappen. Zo hebben we op dit moment twee 
waterstof bussen rijden in Eindhoven en zijn we bezig 
met de implementatie van vier bussen in de regio 
Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee.”
 
Zullen andere bedrijven jullie voorbeeld 
uiteindelijk volgen? 
“Ik durf met een gerust hart te zeggen dat Connexxion 
uniek is als het gaat om emissievrij vervoer. In Europa 
doet niemand ons nog na. Ook binnen ons eigen bedrijf 
(Transdev red.) wordt Connexxion echt gezien als front 
runner op het gebied van zero emissie vervoer. Het is 
te hopen dat andere partijen een voorbeeld aan ons 
nemen en dat ook concessieverleners kijken naar hun 
collega’s en concessies uitschrijven waar het mogelijk 
is om optimaal op duurzaamheid in te zetten.”

Eric van Eijndhoven, directeur openbaar vervoer bij Connexxion

Laat ik dit voorwoord beginnen met het geweldige 
nieuws uit Duitsland: Dankzij een belangrijk 
besluit van de hoogste bestuursrechter van het 
land mogen Duitse steden diesels voortaan uit de 
binnenstad weren. Bewoners van Düsseldorf en 
Stuttgart kunnen eindelijk opgelucht ademhalen. 
Met milieuzones verbeteren we niet alleen de lucht 
in steden zoals deze, maar zetten we ook weer een 
stap richting het behalen van het akkoord van Parijs. 
Weg met emissies. Lang leve schone brandstoffen!

Steden: biedt goede alternatieven voor diesel
Zal dit belangrijke besluit een kettingreactie in de 
rest van Europa teweegbrengen? Ik verwacht van 
wel. Kort na de uitspraak van de rechter in Leipzig 
liet ook de burgemeester van Rome zich uit over 
deze kwestie: “Als we serieus willen ingrijpen, 
moeten we ook met sterke maatregelen komen”, 
aldus Virginia Raggi. Vanaf 2024 zullen diesels ook 
in de historische binnenstad van Rome niet meer 
welkom zijn.
PitPoint vindt dit natuurlijk geweldig nieuws, maar 
roept steden wel op om met alternatieven te komen. 
We willen blijven rijden, maar dan wel schoon. Dus 
maak schone brandstoffen aantrekkelijker door 
stations voor LNG, CNG, groengas, en waterstof te 
faciliteren, en meer ruimte te maken voor laadpalen. 
Zeker nu de Europese Commissie het gebruik 
van 100 procent groengas gelijk heeft gesteld 
aan elektriciteit en waterstof, wordt het tijd dat er 
alles gedaan wordt om het gebruik hiervan aan te 
moedigen. Op lokaal en nationaal niveau.
 
PitPoint clean fuels in ontwikkeling
Al deze ontwikkelingen hebben de nodige impact 

op PitPoint’s organisatie, en de stappen die we 
nemen richting het mogelijk maken van schoon 
vervoer. Dat zie je ook terug in deze editie van de 
Clean Fuel Review. We vieren de komst van een 
nieuwe CNG-tanklocatie in Lisse, staan stil bij de 
vergroening  van een heel wagenpark, en de groei 
van ons netwerk van LNG-tankstations. Daarnaast 
is er groen licht voor meer openbare laadpalen, 
en lichten  we een bijzondere en milieuvriendelijke 
samenwerking met de gemeente Utrecht uit. En zo 
kan ik nog wel een tijdje door gaan…

Win-winsituatie voor de EU 
Dat we goed op weg zijn, wordt ook bevestigd 
door een recent onderzoek van Cambridge 
Ecometrics. Hieruit blijkt dat de transitie naar 
alternatieve brandstoffen ook financieel behoorlijk 
winstgevend kan zijn voor de Europese Unie. 
Door geïmporteerde olie te vervangen door lokaal 
geproduceerde waterstof en groengas, blijven 
miljarden euro’s binnen Europa. De kosten voor 
gebruikers van clean fuels zullen dan ook in het 
komende decennium naar verwachting flink dalen. 
Een proces waarin overheden een belangrijke rol 
kunnen spelen. Mede hierdoor worden schone 
brandstoffen dus niet alleen beschikbaar, maar ook 
betaalbaar. Need I say more?
Het mag duidelijk zijn: ook deze Clean Fuel 
Review geeft weer een goed beeld van de grote 
vooruitgang die wij als PitPoint samen met onze 
stakeholders boeken op het gebied van schone 
brandstoffen.

Hard op weg naar een emissieloze toekomst

Slimme oplossing
Omdat er al een netaansluiting was gemaakt voor het 
CNG/groengas-tankstation heeft PitPoint gekeken 
naar de mogelijkheid om laadpalen aan deze bestaande 
netaansluiting te koppelen. Dit is gelukt. Naast het CNG/
groengas-tankstation zijn nu 5 elektrische laadpalen 
geplaatst waar 10 taxi’s tegelijkertijd kunnen laden. Na 
het EV/CNG/groengas-tankstation in Haarlem voor 
bussen van Connexxion is dit het tweede project in 
korte tijd voor PitPoint waarbij de mogelijkheid om 
elektrisch te laden wordt gecombineerd met een CNG/
groengas-tankstation. 

Netstabiliteit voorop
Een belangrijke factor bij het realiseren van de energy 

hub was het goed verdelen van de stroomcapaciteit 
tussen het tankstation en de laadpalen. Het CNG/
groengas-tankstation heeft over het algemeen weinig 
stroom nodig maar heeft op sommige momenten een 
hoge piekbelasting. Daarom is er veel aandacht besteed 
aan de communicatie tussen het CNG/groengas-station 
en het laadplein. Hierdoor wordt de beschikbare 
capaciteit optimaal gebruikt en wordt voorkomen dat 
de netaansluiting overbelast raakt. 
Niels Nobel, Product Manager bij PitPoint: “We zien 
in de markt steeds meer behoefte aan maatwerk als 
het gaat om laadinfrastructuren. Met creatieve en 
innovatieve oplossingen komen we aan deze behoefte 
tegemoet.”

Er staan steeds meer lichten op groen als het gaat 
om de brandstof CNG/groengas. In verschillende 
sectoren – zowel particulier, zakelijk als op 
overheidsniveau – wordt deze duurzame manier 
van rijden steeds meer omarmd. PitPoint 
anticipeert op deze ontwikkeling, door een groot 
aantal nieuwe CNG/groengas-tankstations te 
realiseren. Maar wat veroorzaakt deze duurzame 
trend en wat is de toekomst van CNG/groengas 
in Nederland? Een rondje langs de velden als het 
gaat om deze brandstofontwikkelingen.

Bij PitPoint merken we dat de belangstelling voor 
CNG/groengas toeneemt. Zo worden er iedere maand 
steeds meer nieuwe personenauto’s en trucks die op 
CNG/groengas rijden geregistreerd. Daarnaast worden 
we steeds vaker gebeld door bedrijven die in het kader 
van duurzame mobiliteit aan de weg willen timmeren. 

Aansluitend zijn er steeds meer (semi-)overheden die 
uiting geven aan het belang van schone en duurzame 
mobiliteitsoplossingen. Zo is er bijvoorbeeld binnen 
de afvalverwerkingsbranche steeds meer een 
uitgesproken behoefte aan duurzame afvalwagens. 
Bovenstaande trends zorgen ervoor dat het verzoek 
om verdichting van het netwerk van openbare CNG/
groengas-tankstations in Nederland steeds vaker 
klinkt. Goed nieuws, want een wijdverbreid gebruik 
van CNG/groengas komt steeds dichterbij. 

8 nieuwe Nederlandse CNG/groengas -
tankstations van PitPoint
PitPoint is voorstander van een zo milieuvriendelijk 
mogelijke brandstof en wil het tanken op CNG/groengas 
zo toegankelijk mogelijk maken. Daarom openen we 
in 2018 minimaal 8 nieuwe openbare CNG/groengas-
tankstations in Nederland. Zo is er recentelijk in 

Lisse een gloednieuw Groengas-tankstation geopend. 
Daarnaast komen er in ieder geval 4 openbare locaties in 
Herten, Nederweert, Eersel en Amsterdam. De andere 
3 locaties worden op korte termijn bekendgemaakt.

Het past bij de ambities van PitPoint om de komende 
jaren door te pakken met het realiseren van openbare 
CNG/groengas-tankstations. Om deze ambities in 
perspectief te plaatsen: in de vijftien jaar dat PitPoint 
zich nu richt op groengas, zijn er aan het eind van 
2018 maar liefst 190 CNG/groengas-tankstations in 
Nederland operationeel. Meer dan 80 van deze CNG/
groengas-tankstations zijn in het bezit van PitPoint. 
Marco Fossen, Relatiemanager Overheid bij PitPoint: 
“Een prachtige vooruitgang, maar we zijn er nog 
niet. Onze ambitie is om uit te breiden binnen het 
groengasnetwerk, totdat heel Nederland zorgeloos 
over kan stappen op CNG/groengas.”

CNG/groengas zit fors in de lift

 VERVOLG VAN VOORPAGINA: PITPOINT CREËERT CLEAN ENERGY HUB IN HILLEGOM
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CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’. 
Ofwel: aardgas onder druk. Hoe schoon is CNG 
nu eigenlijk? Die vraag kun je niet zomaar 
beantwoorden. Bij het labelen van brandstoffen 
wordt altijd gekeken naar de invloed op het 
klimaat en onze gezondheid. Het klimaat 
wordt vooral beïnvloed door de uitstoot van 
koolstofdioxide (CO2) en onze gezondheid wordt 
nadelig beïnvloed door de uitstoot  van fijnstof 
(PM10) en stikstofdioxide (NO2 en NOx).  Verder 
moet er onderscheid gemaakt worden tussen 
aardgas en gas geproduceerd uit biomassa.

INVLOED VAN CO2 OP HET KLIMAAT
De hoeveelheid CO2 is sinds het industriële tijdperk 
flink gestegen. Dit komt door de verbranding van 
fossiele brandstoffen zoals aardgas, steenkool  en olie, 
maar ook door ontbossing. Door de toename van CO2 in 
de atmosfeer  is de temperatuur op aarde de afgelopen 
decennia behoorlijk gestegen. Door de stijging  van de 
temperatuur is het klimaat aan het veranderen met alle 
gevolgen van dien.

Warme lucht kan bijvoorbeeld veel meer vocht 
bevatten dan koude lucht. Een voorbeeld hiervan 
kun je in je badkamer ervaren. Ga je douchen in een 
warme badkamer, dan zullen de spiegels veel minder 
snel beslaan dan in een koude badkamer, omdat de 
waterdampdruppels in deze warme lucht kunnen 
blijven hangen. De vergelijking gaat ook op voor het 
weer: in warme lucht zit veel meer vocht, dus als buien 
zich bijvoorbeeld in de zomer vormen dan bevatten 
deze meer water(damp)druppels, die uiteindelijk als 
regen gaan vallen. Met de temperatuurstijging worden 
hierdoor in de zomer de buien heftiger.

INVLOED VAN FIJNSTOF EN  
STIKSTOFDIOXIDE OP ONZE GEZONDHEID
Fijnstof en stikstofdioxide komen vooral vrij in de 
vervoerssector en hebben een directe invloed op onze 
gezondheid. De concentraties in de lucht zijn sterk 
afhankelijk van het weer. Door het inademen van deze 
schadelijke stoffen kan men aandoeningen krijgen 
aan de luchtwegen, maar ook de kans op hart- en 
vaatziekten vergroten.

VERSCHILLEN TUSSEN CNG EN GROENGAS
Het ‘gewone’ aardgas, CNG, staat niet heel hoog 
op de ladder voor schone brandstoffen. Het staat 
net boven LPG, GTL en Diesel. De CO2-uitstoot is 
vergelijkbaar met deze 4 brandstoffen. De invloed op 
het klimaat is dus ongeveer hetzelfde. De uitstoot van 
fijnstof en stikstofdioxide daarentegen is aanzienlijk 
minder! Behalve benzine, daar is de uitstoot van beide 
een fractie minder. Fijnstof en stikstofdioxide zijn erg 
slecht voor de gezondheid. De invloed van rijden op 
CNG op onze gezondheid is dus gunstig ten opzichte 
van de reguliere fossiele brandstoffen.
Groengas is een heel ander verhaal! Door bioafval 
te vergisten stijgt deze vorm van CNG aanzienlijk 
op de ranglijst voor schone brandstoffen! Alleen de 
elektrische vormen van vervoer (elektrisch door 
groene stroom, plug-in met range-extender, elektrisch 
door grijze stroom en waterstof ) staan boven groengas.

BRANDSTOFRANKING DOOR NATUUR &  
MILIEU
Wat bij CNG de reden is dat het boven de reguliere 
fossiele brandstoffen staat, de lage uitstoot van fijnstof 
en stikstofdioxide, is nu juist de reden van de lagere 
ranking ten opzichte van elektrisch, waterstof en 
groengas (ook bekend als bio-CNG). De hoge plaatsing 
van groengas op de lijst is vooral te danken aan de erg 
lage uitstoot van CO2.

De conclusie is dat het rijden op CNG in alle gevallen 
(regulier en bio) schoner is dan het rijden op alle reguliere 
fossiele brandstoffen. De uitstoot van koolstofdioxide en 
die van fijnstof is in beide gevallen minder. De schoonste 
manier van rijden is op dit moment volledig elektrisch. 
Jammer genoeg zijn deze auto’s in aanschaf momenteel 
nog wel aan de dure kant. Een heel goed alternatief op 
dit moment is dus rijden op groengas!
 Nicolien Kroon is gastblogger voor PitPoint

Hoe schoon is CNG nu eigenlijk?Feestelijke opening  
waterstoftankstation Delfzijl
Ons waterstoftankstation in Delfzijl werd dit 
voorjaar officieel geopend. Een feestelijke en 
belangrijke stap op weg naar 100% schoon vervoer, 
samen met onze partners. Het tankstation van 
PitPoint zal de komende jaren twee bussen van 
Qbuzz in Groningen en Drenthe voorzien van 
groene waterstof, geleverd door AkzoNobel. 
Deze unieke pilot draagt bij aan de ontwikkeling 
van de waterstofeconomie in Noord-Nederland, 
en is tot stand gekomen dankzij een bijzondere 
samenwerking tussen private en publieke partijen.

De opening werd verricht door Fleur Gräper-Van 
Koolwijk, als gedeputeerde in Groningen onder 
meer verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in de 
provincie. Zij deed dit samen met bestuurders van 
het OV-Bureau Groningen Drenthe, Qbuzz, AkzoNobel 
Specialty Chemicals, Groningen Seaports, het 
Ministerie van Milieu en Waterstaat, en PitPoint. De 
waterstofproef met een looptijd van 5 jaar 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.
Om de inzet van waterstofbussen in deze regio mogelijk 
te maken, bouwde PitPoint een tankstation naast 
het Chemie Park Delfzijl. Dankzij een innovatieve 
leiding, aangelegd door Groningen Seaports, 
wordt groene waterstof wat gemaakt wordt in de 
chloorfabriek van AkzoNobel Specialty Chemicals, 
naar het tankstation getransporteerd. Deze duurzame 
waterstof kan een grote bijdrage leveren aan de reductie 
van fijnstof en CO2-uitstoot door het wegverkeer.

Emissievrij openbaar vervoer vanaf 2030
Vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer 
emissievrij rijden. In 2016 maakte het Rijk afspraken 
met opdrachtgevers in het openbaar vervoer om na 

2026 alleen maar nieuwe bussen in te zetten zonder 
schadelijke uitstoot. Nu tanken en rijden hier 2 
waterstofbussen die geen andere emissies veroorzaken 
dan schone waterdamp. Volgens de provincies 
Groningen en Drenthe is het noorden hiervoor bij 

uitstek geschikt gelet op de lange afstanden in onze 
provincies.
De verwachting is dat er geleidelijk meer 
waterstofbussen gaan rijden na 2020. De provincies 
Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Zuid-Holland 
hebben een plan gemaakt om 50 waterstofbussen in 
te zetten in het openbaar vervoer, waarvan 20 in de 
provincies Groningen en Drenthe. De samenwerking 
tussen de overheden is onderdeel van het Europese 
Jive2 project en ontvangt vanuit de Fuel Cell Hydrogen 
Joint Undertaking (FCH-JU) een bijdrage van 7,5 
miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat draagt 3,75 miljoen euro bij en ook de regio’s 
zelf dragen gezamenlijk een bedrag van 3,75 miljoen 
euro bij aan de inzet van de bussen. 
Dit waterstoftankstation is gerealiseerd door en in 
eigendom van PitPoint. In april 2017 kocht PitPoint 
haar eerste waterstof tankstation in Antwerpen.

Tankstation gaat bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe voorzien van groene waterstof.

BRON: FACTSHEETS SCHONE BRANDSTOFFEN VAN NATUUR & MILIEU

“Vanaf 2030 moeten  
alle bussen in het 

openbaar vervoer 
emissievrij rijden”

‘De invloed van CNG  
op onze gezondheid is 

gunstig ten opzichte  
van reguliere fossiele 

brandstoffen’

advertentie
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Opvallend is vooral de nadruk op waterstof. Neem 
bijvoorbeeld Utrecht. D66 wil hier meer laadpunten 
voor elektrische auto’s én de mogelijkheid voor een 
waterstoftankstation. De collega’s van de VVD stellen 
dat een marktinitiatief voor een waterstoftankstation 
‘van harte welkom’ is. En GroenLinks, de grootste 
partij, wil dat Utrecht in 2030 de schoonste stad van 
heel Nederland is. Mooie ambities van de drie grootste 
partijen in Utrecht!
Het is straks aan de coalitiepartijen om de daad bij het 
woord te voegen en goede bedoelingen om te zetten in 
beleid. Laten we de koe nu bij de horens vatten zodat 
het behalen van de Klimaatdoelstellingen weer een 
stap dichterbij komt.

Omarm groengas als ‘groene brandstof’
De toegevoegde waarde van groengas is bij veel 
partijen helaas nog een blinde vlek. Zowel bij lokale als 
nationale partijen. Dat terwijl de Europese Commissie 
in de Herziene richtlijn Schone en Energiezuinige 
Wegvoertuigen het gebruik van groengas voor zware 
voertuigen gelijkgesteld heeft aan elektriciteit en 

waterstof. Het wordt nu echt tijd dat het kabinet 
groengas gaat zien als een milieuvriendelijk en 
duurzaam alternatief voor diesel.
Die oproep deed PitPoint ook in een brief aan 
staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) afgelopen week. 
Wij vragen haar om groengas te omarmen als “groene 

brandstof”. Groengas kan een belangrijke rol vervullen 
in het sneller uitfaseren van diesel. Bovendien zijn 
met de inzet van deze schone brandstof heel wat 
vervuilende dieselkilometers te vermijden. Tot slot sluit 
het gebruik van groengas nauw aan bij de plannen van 

staatssecretaris Van Veldhoven om de luchtkwaliteit in 
Nederland te verbeteren. Dus, waar wachten we nog 
op?

Inwoners delen zorgen om luchtkwaliteit met 
gemeente
Over luchtkwaliteit gesproken; het Longfonds 
lanceerde recentelijk een campagne om aandacht te 
vragen voor de slechte luchtkwaliteit in gemeenten. 
Die is in sommige gemeenten zo slecht, dat EU-normen 
worden overschreden. Onnodig, want gemeenten 
kunnen veel doen om dit probleem op te lossen.
Het Longfonds heeft de afgelopen tijd zorgen van 
inwoners over luchtkwaliteit verzameld. De resultaten 
worden begin april gedeeld, zodat nieuwe coalities 
ermee aan de slag kunnen. Een mooi initiatief, want 
er zijn genoeg maatregelen ter bevordering van de 
luchtkwaliteit. Denk aan de invoering van milieuzones 
en het stimuleren van het gebruik van schone 
brandstoffen. Het is dus aan nieuwe colleges om ervoor 
te zorgen dat schone en gezonde lucht voortaan de 
norm wordt in hun gemeente!

Luchtkwaliteit, CO2-reductie en schone brandstoffen hoog op politieke agenda

Politiek omarm(t) schone brandstoffenBouw Pitpoint.LNG 
bunkerstation in haven 
Keulen vordert

Wind in de zeilen van 
Vlaamse topzeilers 
dankzij PitPoint

De toekomst voor LNG ziet er rooskleurig uit 
nu na Nederland ook andere Europese landen 
deze schone brandstof omarmen. Een beweging 
die PitPoint.LNG niet alleen toejuicht, maar 
ook ondersteunt. Om voor op te lopen als 
trendsetter binnen de internationalisering van 
LNG-gebruik realiseerde PitPoint.LNG onlangs 2 
LNG-tankstations op strategische locaties aan de 
Nederlandse landsgrenzen.

PitPoint.LNG heeft de ambitie om een Europees 
netwerk van LNG (Liquefied Natural Gas)-tankstations 
te ontwikkelen. Onder andere door te voorzien in 
LNG-tankstations op strategische plekken nabij de 
grens met onze buurlanden. PitPoint.LNG geeft zelf 
het goede voorbeeld door onlangs een inmiddels 
volledig operationeel LNG-tankstation in Sevenum/
Venlo nabij de Duitse grens te openen. Daarnaast 
is er sinds mei een ander nieuw LNG-tankstation 
gerealiseerd. Door vestiging in Roosendaal; speelt 
PitPoint.LNG in op transport richting België. Eind 
2017 opende ze al een nieuwe LNG-tankstation in 
Den Hoorn bij Den Haag/Delft. Inmiddels beschikt 
de duurzame brandstoforganisatie hiermee over 4 
LNG-stations; waarvan er 3 in samenwerking met 
DCB Energy. Dit brengt de totale teller aan LNG-
tankstations in Nederland op 25. Dit aantal steekt 
echter met kop en schouders uit boven de LNG-
tanklocaties in het buitenland. Maar daar komt door 
een internationaliseringstrend in de nabije toekomst 
steeds meer verandering in.

Van Nederlands feestje naar Europees sterk  
netwerk
Joost de Ruijter, Sales Manager Automotive bij 
PitPoint.LNG, verklaart: “Tot voor kort was LNG-
brandstofverbruik een Nederlands feestje; waarbij de 
inzet van LNG-trucks zich voornamelijk concentreerde 
op stadsdistributie en winkelbevoorrading. Transport 
met LNG-trucks (ver) buiten onze landsgrenzen 
was tot op heden nauwelijks mogelijk. Niet alleen 
vanwege het ontbreken van een internationale 
LNG-tankinfrastructuur, maar de capaciteit van de 

vrachtwagens liet dat ook niet toe.” Inmiddels zijn 
er innovatieslagen gemaakt om deze beperkingen te 
elimineren. Met als gevolg dat er recent geïntroduceerde 
LNG-vrachtwagens zijn met een aanzienlijk hoger 
motorvermogen dan voorheen. Hetzelfde geldt voor 
de actieradius. Deze ontwikkelingen bieden nieuwe 
wegen voor het gebruik van LNG voor internationaal 
vrachttransport. Door de actieradius kunnen grotere 
afstanden afgelegd worden op LNG en dankzij het 
toegenomen motorvermogen kunnen de LNG-trucks 
nu ook de Ardennen en andere gebergtes trotseren. 
Een ontwikkeling die niet onopgemerkt blijft, want op 
hetzelfde moment trekt de bouw van LNG-tankstations 
in het buitenland aan.

Internationale LNG-olievlek
De Ruijter: “In België was er voorheen weinig interesse 
in LNG, maar inmiddels zijn er hier al een aantal LNG-
tankstations ontwikkeld. Ter ondersteuning van de 
groei van LNG-transport aldaar realiseren wij daarom 
in 2018 ook onze eerste 2 Belgische LNG-tankstations.  
En ook in Duitsland is duidelijk merkbaar dat er 
daar meer interesse voor LNG-vrachtvervoer is dan 
ooit tevoren. Daarom zijn we bij de oosterburen 
in gesprek om de mogelijkheden voor LNG-
transport en - tankstations verder vorm te geven.”  
Op deze manier komt het Europese infrastructuur 
dat PitPoint.LNG voor ogen heeft steeds dichterbij. 
”Door de gelijktijdige ontwikkeling van de nieuwe 
LNG-trucks én de uitbreiding van het internationale 
netwerk van LNG-tankstations wordt de kip-ei 
discussie doorbroken en zal LNG definitief omarmd 
worden als de brandstof voor het zware wegtransport.”, 
aldus De Ruijter. Want het gebruik van LNG binnen 
het zware wegtransport is cruciaal. Andere schone 
alternatieven zijn er immers niet voor deze toepassing. 
Kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van elektrisch 
wegvervoer voor lange afstanden. Als een truck 
elektrisch wilt rijden, dan zou die wagen al tot de 
nok moeten volproppen met batterijen. LNG is niet 
zo maar een optie voor internationaal transport maar 
mede gezien de eenvoudige overstap naar bio-LNG dé 
duurzame toekomstbestendige oplossing.”

De bouw van het eerste Liquefied Natural Gas 
(LNG)-bunkerstation, in de haven van Keulen, 
vordert gestaag nu alle documenten voor de 
vergunningsaanvraag binnen zijn. De volgende 
stap kan nu gezet worden! Erik Büthker, business 
development manager bij PitPoint: “We voldoen 
dus aan alle wettelijke eisen die worden gesteld, 
dus niets staat de bouw nog in de weg.”
Büthker: “Om ervoor te zorgen dat het 
bunkerstation in Keulen aan het eind van 2018 
ook daadwerkelijk operationeel is, zijn de 
bestellingen met een lange lead time alvast de 
deur uit.” Pitpoints streven naar een schonere en 
milieuvriendelijke scheepvaart ligt dus nog steeds 
op schema.

PitPoint heeft sinds vorig jaar een bijzondere 
samenwerking met de zeilfederatie binnen Wind 
en Watersport Vlaanderen om het imago van 
schonere brandstoffen te laten ondersteunen 
door Vlaamse topzeilers.
Deze sponsordeal loopt voor een periode van  
3 jaar en houdt in dat PitPoint het Vlaamse 
Olympic Sailing Team ondersteunt in haar 
opbouw naar de Olympische Zomerspelen van 
2020 in Tokio. Het totale team van topsporters 
bestaat uit 12 Vlaamse topzeilers. 

Onderlinge races met topzeilers van over heel 
de wereld dragen bij tot het verbeteren van 
hun conditie en prestaties. Topzeilers zijn dan 
ook gemiddeld 3 weken op 4 van huis weg. 
Bovendien is het een dure sport. Buiten een strikt 
onderhoud van de boot dienen andere materialen 
zoals touwen en zeilen door het intensieve 
gebruik zeer regelmatig te worden vervangen. 
Maar dankzij de financiële ondersteuning van 
PitPoint kunnen onze zeilers zich focussen op 
hun prestaties en hebben ze letterlijk het wind in 
de zeilen.
We wensen onze sportieve onderburen veel 
succes met hun voorbereiding voor de Spelen. 

‘Het wordt echt tijd dat 
het kabinet groengas gaat 

zien als  duurzaam 
alternatief voor diesel’

PitPoint bouwt grootste CNG-tankstation van Frankrijk 
Vive la France! PitPoint heeft - samen met haar 
moederbedrijf de Total Groep - de aanbesteding 
gewonnen voor de bouw van een Frans CNG-
tankstation voor Sigeif Mobilités. Dit zal het 
grootste CNG-tankstation van Frankrijk worden. 
Op z’n minst magnifique nieuws.

Het tankstation zal worden gebaseerd op het logistieke 
platform van de haven van Gennevilliers (Hauts de 
Seine), de op een na grootste rivierhaven van Europa, 
en wordt een strategisch bevoorradingspunt voor 
professionals in transport en logistiek. Voor dit grote 
project verzorgt PitPoint de bouw van het station, 
inclusief het ontwerp. De werkzaamheden beginnen 

in de herfst van 2018 en de voltooiing van het project 
is gepland voor de lente van 2019. Het station is 
ontworpen om aan de verwachtingen van de Franse 
gebruiker te voldoen. Oftewel; continu open - 365 
dagen per jaar 24/7. En het station zal geschikt zijn 
voor zware vrachtwagens, evenals bedrijfsvoertuigen 
of lichte voertuigen.

Europees netwerk van LNG-
tankstations breidt zich snel uit

Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers.

DOOR: MARJA VERSLEIJEN, 
MANAGING DIRECTOR 
NEDERLAND, PITPOINT

Op 21 maart vonden de 
gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Namens PitPoint wil 
ik alle nieuwe raadsleden 
van harte feliciteren met de 
uitkomst van de verkiezingen. 
De afgelopen weken hebben 
politieke partijen in het hele 
land campagne gevoerd en 
het resultaat is veelzeggend. 
Luchtkwaliteit, CO2-reductie 
en schone brandstoffen 
staan hoog op de politieke 
agenda. PitPoint vindt het een 
zeer positieve ontwikkeling 
dat zowel lokale overheden 
als de kiezer de urgentie van 
een emissieloze toekomst 
voelen.
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Dit voorjaar is de eerste CNG-tanklocatie in Lisse 
officieel geopend. Initiatiefnemers Ad Wijnhout 
(AW Groep), Frank Beelen (Autocentrum Beelen) 
en Anton van den Brink (Meerlanden) hebben er 
in samenwerking met PitPoint voor gezorgd dat 
Tankstation Jongeneel ‘De Blinkerd’ het eerste  
CNG/groengas-tankstation in Lisse is. Hierdoor 
is het mogelijk om ook in Lisse CNG/goengas te 
tanken en dragen wij met elkaar bij aan 100% 
duurzaam vervoer in 2030.
 
We willen blijven rijden én we willen een schonere 
lucht. Zijn beide wensen te verenigen? Ja, zeker! 
Hoe? Door innovatie. Door beschikbaar maken van 
schone brandstoffen. Daarom investeert PitPoint in de 
productie van CNG/groengas en worden er onder andere 
steeds weer nieuwe tankpunten voor CNG/groengas, 
LNG geopend. Het CNG-tankstation is een aanwinst 
voor Lisse: een mooie stap naar duurzame mobiliteit! 
Door CNG/groengas in plaats van andere brandstoffen 

te gebruiken, ontzie je het milieu. Groengas wordt 
namelijk gewonnen uit organisch materiaal, zoals 
GFT-afval. “In onze nieuwe verwerkingsinstallatie 
wordt GFT-afval vergist. Daarbij komt CNG/groengas 
vrij. Dat kun je gebruiken om te verwarmen en je kunt 
er op rijden”, aldus Anton van den Brink. Door CNG/

groengas te tanken stimuleer je de kringloop van afval 
en energie op een bijzonder positieve manier. Ad 
Wijnhout: “Wij rijden al enige jaren op biobrandstof 
die uit ons eigen afval wordt gewonnen. Deze manier 
van mobiliteit maakt voor ons de cirkel echt rond.” 
Op het nieuwe CNG/groengas-tankstation bij Total 
Jongeneel ‘De Blinkerd’ in Lisse kan 24 uur per dag 
en 7 dagen per week CNG/groengas worden getankt.  
In 2009 werd op initiatief van Frank Beelen de 
projectgroep Duurzame Mobiliteit Duin- en 
Bollenstreek, tegenwoordig ‘Groengas’, opgericht. 
Frank Beelen: “Het maakt niet uit wie er op CNG/
groengas rijdt, als er maar op gereden wordt”. De 
doelstelling was om het concept van duurzame 
mobiliteit actief onder de aandacht van het bedrijfsleven 
en de (lokale) overheid te brengen en een schonere 
woon- en leefomgeving te creëren. En daar zet de 
projectgroep zich nog steeds voor in. Met als nieuw 
resultaat: een CNG/groengas-tanklocatie in Lisse. Iets 
waar wij trots op zijn.

DOOR: MICHAEL RUTGERS,  
DIRECTEUR LONGFONDS

De gemeenteraadsverkiezingen liggen net achter 
ons. Op dit moment worden in veel gemeenten 
coalities gesmeed. Een belangrijk moment om 
aandacht te vragen voor gezonde lucht. Want 
gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. 
Daarom hebben we afgelopen weken niet alleen 
campagne gevoerd om mensen bewust te maken 
van de lucht die zij inademen, maar voeren we ook 
de druk op de gemeente op. Zo willen we ervoor 
zorgen dat gezonde lucht in alle gemeenten de 
komende 4 jaar op de agenda staat.

De afgelopen weken hebben we de zorgen van burgers 
over de luchtkwaliteit in hun gemeente verzameld. 
Iedereen die met de check van het Longfonds (www.
longfonds.nl/gezondelucht) de luchtkwaliteit bij hem 
of haar in de buurt checkte, kon ook laten weten waar 
hij of zij zich zorgen over maakt in zijn gemeente. 
Denk aan bijvoorbeeld houtrook, verkeer of intensieve 
veehouderij. Dat is massaal gedaan: zo’n 85.000 mensen 
hebben ons laten weten wat hun zorgen zijn. Wij 
zorgen ervoor dat al die reacties de komende weken bij 
de gemeenten terechtkomen. 
Het grootste deel van Nederland voldoet niet aan de 
advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.  
In verschillende gemeenten worden zelfs de veel 
slappere Europese normen overschreden, zoals 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ook in 
gemeenten als Arnhem en Den Bosch is dit het geval. 
Op dit moment zijn er onvoldoende maatregelen om 
de lucht gezonder te maken. En de maatregelen die 
genomen worden, zijn niet effectief genoeg en leveren 
te weinig gezondheidswinst op. 
Bronnen als verkeer en houtstook hebben een groot  
effect op de lokale luchtkwaliteit. Dat blijkt uit 

onderzoek dat TNO in opdracht van het Longfonds 
heeft gedaan. Een belangrijke maat voor de 
luchtvervuiling door verkeer is stikstofdioxide (NO2), 
een gas dat het gevolg is van verbranding. De bijdrage 
van persoonsverkeer aan de NO2 concentraties is in 
Nederland gemiddeld 13%. In steden als bijvoorbeeld 
Amsterdam of Rotterdam, met een hoge verkeersdruk, 
is de bijdrage nog groter. In Amsterdam is het aandeel 
NO2 door verkeer zelfs bijna 20 procent, blijkt uit het 
onderzoek van TNO. 

Maak het verschil; kies voor zero emissie
Het stoken van hout zorgt vooral voor fijnstof in 
de lucht. TNO heeft berekend dat houtstook in de 
winter gemiddeld verantwoordelijk is voor 10% van 
de fijnstofconcentraties. Deze cijfers laten echt zien 
dat er een verschil gemaakt kan worden. Door niet 
op hout te stoken en te kiezen voor zero emissie, kan 
een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het 
gezonder maken van de lucht. Het is aan gemeenten om 

maatregelen te nemen om deze lokale bronnen aan te 
pakken. Denk aan het invoeren of uitbreiden van een 
(strengere) milieuzone, het weren van scooters en 
brommers uit de binnensteden en het invoeren van 
snelheidsbeperkingen om de uitstoot van schadelijke 
stoffen te verminderen. Gemeenten kunnen daarnaast 
inzetten op het bevorderen van zero emissie mobiliteit, 
zoals het plaatsen van meer elektrische laadpalen, het 
gebruik van elektrische bussen en voorrang te geven 
aan fiets en voetganger. 
Een belangrijke rol is er de komende weken voor onze 
vrijwilligers. Vaak samen met een longpatiënt zullen 
zij in actie komen om in hun gemeente de zorgen 
van burgers aan de nieuwe coalities te overhandigen. 
Op donderdag 26 april heb ik met een vrijwilliger de 
zorgen van Rotterdamse burgers overhandigd aan de 
gemeente. Zo willen we alle gemeenten in Nederland 
overtuigen dat het nodig is om ook lokaal aan de slag 
te gaan met gezonde lucht. Houd ons op Twitter in de 
gaten voor de resultaten.

Ook gemeenten moeten werk 
maken van gezonde lucht

DOOR: MARCO FOSSEN, RELATIEMANAGER 
OVERHEID, PITPOINT

Wist u dat er dagelijks 30.000 taxi’s voor 
doelgroepenvervoer rijden in Nederland? 
Mijn droom? Dat ze allemaal op schone 
brandstoffen gaan rijden, en dus geen 
schadelijke emissies zoals CO2 en fijnstof meer 
uitstoten. Graag bewijst PitPoint dat deze droom 
werkelijkheid kan worden. Om een bekende 
slogan te parafraseren: omdat het kan én omdat 
het moet. Maar dan wel op een haalbare en 
realistische manier.

Ik vind dan ook dat we voor de weg naar emissieloos 
doelgroepenvervoer het navigatiesysteem niet moeten 
instellen op de snelste route, maar de meest effectieve 
en efficiënte route. Het bestuursakkoord zero emissie 
doelgroepenvervoer dat er aan zit te komen is dan 
ook een uitstekend initiatief dat ik met open armen 
verwelkom. Hierin worden duidelijke (tijds)doelen 
gesteld die het vervoer van doelgroepen geleidelijk 
zero emissie gaan maken. Het activeert en stimuleert 
alle betrokken partijen. Zowel de aanbestedende 
diensten als de vervoerders worden aangespoord om er 
werk van te maken, maar bovenal ook de leveranciers 
en fabrikanten van de voertuigen.

Vervangen van huidige taxi’s
Want dat is precies de bottleneck: die 30.000 taxi’s die 
er nu rijden moeten vervangen worden door schonere 
en duurzamere exemplaren. Vooral als we kijken 
naar personenbusjes zitten daar op dit moment nog 
wat haken en ogen aan. Met name als het gaat om de 
actieradius en de laadsnelheid zal de industrie nog een 
flinke stap moeten maken. Voor personenauto’s – het 

kleinste deel als het om doelgroepenvervoer gaat – is 
dat probleem er minder.

Bestuursakkoord zero emmissie busvervoer
Daarom: hoewel ik graag zou wíllen dat het 
doelgroepenvervoer al in 2025 volledig zero emissie 
(ZE) is; of het realistisch is, valt nog maar te bezien. 
Vandaar dat ik wil voorstellen om parallel aan het in 
2016 gesloten bestuursakkoord ZE busvervoer te gaan 
opereren.
Wat spraken de partijen in het busvervoer namelijk af? 
Dat iedere vanaf 2025 aan te schaffen nieuwe bus zero 

emissie is én dat iedere bestaande bus vanaf dat jaar 
sowieso op hernieuwbare brandstof zal rijden. Dus: 
geen diesel meer! Zo werkt de sector langzaam maar 
geleidelijk toe naar 2030, het jaar waarin íedere bus 
duurzaam, schoon én zero emissie is.
Zullen we dat ook voor het doelgroepenvervoer gaan 
realiseren? Dat geeft alle partijen nét iets meer speling 
in het voorsorteren op de veranderingen en, niet te 
vergeten, het financieel haalbaar maken van een zero 
emissie oplossing. Oftewel: een aanpak die haalbaar en 
realistisch is. Wakker worden en stoppen met dromen, 
zou ik zeggen.

Schoon doelgroepenvervoer,  
het kan. Het moet!

Eerste CNG/groengas-tankstation in Lisse geopend

Duurzaam tanken in Lisse.

Longfonds-directeur 

Rutgers (midden) tijdens 

overhandiging van de 

zorgen van burgers aan 

nieuwe coalities over 

luchtvervuiling binnen de 

gemeente Rotterdam.

PitPoint kondigt bouw van 6 nieuwe CNG/groengas-tankstations in België aan
In België groeit het aantal CNG/groengas-
voertuigen dat er door het land rondrijdt snel. 
Die groei ondersteunt PitPoint België met het 
vergroten van haar CNG/groengas-netwerk 
met de bouw van zes nieuwe tankstations. Zo 
is onlangs het CNG/groengas-tankstation in 
Aalter geopend.

Geert Degroote (PitPoint Country Manager België): 
“Het uitbouwen van een breed CNG/groengas-
netwerk is onze allergrootste prioriteit, en met de 
plannen voor deze nieuwe stations zetten we een 
grote stap in die richting. Zo maken we het nog 
makkelijker om op deze schonere brandstof over 
te schakelen, voor zowel privé- als professionele 
klanten.” 
In de komende maanden worden exacte locaties 
en openingsdata van de andere CNG/groengas-
tankstations bekendgemaakt.
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Amsterdam is landelijk gezien geen uitblinker in 
het scheiden van afval. Gemiddeld wordt in ons 
land 55 tot 60 procent van het afval gescheiden. 
In Amsterdam ligt dit percentage op slechts 30 
procent. Dat Amsterdam niet voorop loopt in 
afvalinzameling en -verwerking komt onder andere 
doordat er in deze gemeente weinig ruimte is en 
dus ook minder opslagmogelijkheden, zowel in huis 
als op straat. De gemeente staat echter niet stil.

Amsterdam heeft voor het eerst een uitvoeringsplan 
voor afval gemaakt. Dat is op 13 juli 2016 door 
de gemeenteraad goedgekeurd. 3 ambities staan 
daarin centraal: duurzaamheid, dienstverlening en 
kostenefficiëntie. Zo moet het scheidingspercentage 
van het afval omhoog gebracht worden van 19 procent 
in 2013 naar 65 procent in 2020, waardoor meer 
recycling van afval mogelijk wordt. Op het gebied van 
dienstverlening wil de gemeente het Amsterdammers 
makkelijker maken om hun (gescheiden) afval aan te 
bieden. En om de afvalstoffenheffing en de kosten laag 
te houden en de voortdurend benodigde investeringen 
te kunnen doen is bovendien een efficiënte organisatie 
nodig.
Afvalinzameling was voorheen niet ideaal georganiseerd. 
Het proces was in de grootste stad van Nederland tot 
vorig jaar namelijk verdeeld over 7 stadsdelen, waarbij 
elk stadsdeel financieel verantwoordelijk was voor de 
gehele afvalinzameling en verwerking. Dat maakte de 
stedelijke duurzaamheidsdoelstelling lastig te behalen. 
Daarom besloot men de organisatie te centraliseren:  
1 aansturing, 1 administratie en 1 informatievoorziening. 
Albert van Winden, programmamanager Optimalisatie 
Afvalketen voor de gemeente Amsterdam verklaart: 
“Afvalinzameling is een logistiek proces dat geen 
stadsdeelgrenzen kent. Tegelijkertijd zit er juist bij 
de stadsdelen veel benodigde kennis en kunde om 
de doelen voor afvalinzameling te halen. Daarom 
bundelen we onze krachten in een centraal punt.”

Krachten bundelen voor circulaire economie
De ambitie is om een duurzame organisatie op te zetten 
met een zo groot mogelijke bijdrage aan de circulaire 

economie. Er zijn veel zaken die hieraan kunnen 
bijdragen. Denk aan het stimuleren van het reeds 
thuis scheiden, ‘bronscheiden’, van GFT-afval. Lokaal 
bronscheiden levert grondstoffen van goede kwaliteit 
op voor bijvoorbeeld compost. Ook streeft Amsterdam 
ernaar om het aantal containers voor restafval 
geleidelijk te verhogen van circa 60 huishoudens per 
container naar 100 huishoudens per container, rond 
2020. 
Van Winden: “Niet onbelangrijk als we praten 
over duurzaamheid in afvalinzameling, is de 
vloot vuilniswagens. Momenteel rijden er 130 
inzamelvoertuigen rond in de stad, en deze rijden 
allemaal op diesel. Ons doel is om over 8 jaar alle 
vuilniswagens op waterstof of elektriciteit te laten 
rijden.” 

Zelf de spaarpot spekken
Al deze duurzame ambities komen met de nodige 
kosten. De begroting van de gemeente wordt gevormd 
door de afvalstoffenheffing die de inwoners elk jaar 
betalen. Dit komt neer op ongeveer 125 miljoen 
euro per jaar. Hoewel dit veel klinkt, betekent het in 

Amsterdam maakt werk van afval Vergroening wagenpark Centric 
met advies van PitPoint
IT-dienstverlener Centric heeft onlangs 200 
medewerkers voorzien van een nieuwe leaseauto. 
De nieuwe Volkswagen Polo’s die onder de Centric-
vlag over de Nederlandse wegen rijden, maken 
onderdeel uit van een traject om het wagenpark van 
de dienstverlener te verduurzamen en vergroenen. 
“Een mooi streven van een bedrijf met één van de 
grootste leasevloten van Nederland”, aldus Paul de 
Winter, die als adviseur van PitPoint nadrukkelijk 
bij het aankoopproces betrokken was.

“De Volkswagens voor nieuwe en bestaande 
medewerkers rijden op CNG/groengas”, vertelt De 
Winter. “En dat in combinatie met benzine.” Carolien 
van der Werf (als CFO van Centric verantwoordelijk 
voor het wagenpark van het bedrijf ): “We stimuleren 
de collega’s om zoveel mogelijk op CNG/groengas te 
rijden. En PitPoint adviseerde ze bij de uitlevering 
over het duurzaam rijden op CNG/groengas.”

In samenwerking met VW-importeur PON en de  
dealers Ames, Van Mossel en leasemaatschappij 
Leaseplan faciliteerde PitPoint speciale aflever-
avonden. “Daar vertelden we de nieuwe autobezitters 
over het tanken van CNG/groengas en de herkomst 
van groengas”, vertelt Paul de Winter. “We begeleiden 
niet alleen Centric in dit traject, maar ook de 
automobilisten. Op die avonden waren er altijd mensen 
van PitPoint aanwezig om de Centric-medewerkers 
van informatie te voorzien. Daarnaast werd er bij elke 
auto een speciaal boekje geleverd met informatie over 
het tanken van CNG/groengas.”
Waarom koos Centric voor een auto op CNG/ 

groengas? Carolien van der Werf: “In het selectietraject 
voor de nieuwe auto’s hebben we onderzocht hoe we 
de CO2-uitstoot van ons wagenpark verder kunnen 
verlagen. We hebben daarom vorig jaar een pilot met 
volledig elektrische auto’s uitgevoerd. Die is positief 
verlopen, maar de range aan betaalbare elektrische 
auto’s is nog te beperkt om onze berijders goed te 
faciliteren.”
 
Stimuleren gebruik CNG/groengas
Dus besloot Centric in samenspraak met en op advies 
van PitPoint voor CNG/groengas te gaan. “CNG/

groengas is second best: minder vervuilend dan benzine 
en diesel, een groter bereik en de infrastructuur van 
tankstations voldoet.” Om het gebruik van CNG/
groengas te stimuleren, organiseert Centric onder 
meer een interne competitie. De chauffeur die in 
verhouding de meeste kilometers op gas rijdt, verdient 
de eigen bijdrage – of een deel daarvan – terug. 
Paul de Winter: “Wat we de chauffeurs in ieder geval 
meegeven is om te tanken op het moment dat ze een 
CNG/groengas-tankstation passeren. Ook als de tank 
nog half vol zit. Net een andere manier van rijden, 
maar daar ben je snel aan gewend.”

feite een limiet voor het aantal verbeteringen dat de 
gemeente kan doorvoeren. Daarom heeft het team 
van Van Winden besparingen opgenomen in het 
plan, die vervolgens gebruikt kunnen worden voor 
technologische innovaties, een aangepast wagenpark 
of opleidingen. Zo geven nieuwe sensors tegenwoordig 
aan wanneer een container 80 procent vol is, zodat 
vuilniswagens lege containers niet meenemen op hun 
route. “Dit levert een enorme besparing op in het aantal 
gereden kilometers, als in ingezette manuren. Op deze 
manier dragen we bij aan onze eigen spaarpot”, aldus 
de programmanager. 

Afvalvrij
Amsterdam wil in 2050 verlost zijn van afval. Compleet 
zonder afval zal de gemeente nooit zijn, maar ze wil na 
verloop van tijd alleen nog maar grondstoffen ophalen 
en geen restafval meer. De gemeente wil dit bereiken 
door zich te richten op preventie, met name door in 
gesprek te gaan met supermarkten en restaurants 
om voedselverspilling tegen te gaan en voorlichting 

te geven over de negatieve effecten van plastic op het 
milieu. Na onderzoek kwam Amsterdam erachter 
dat inwoners hun afval beter zouden scheiden als zij 
wisten wat ermee gebeurt. Daarop is de gemeente de 
campagne ‘Amsterdam maakt er wat van’ begonnen, 
om inwoners uit te leggen dat scheiden echt zin heeft. 
Volgens Van Winden een realistische doelstelling, want 
“we moeten wel als we af willen van de plastic soep in 
de oceanen en onze wereld duurzaam willen maken.”

‘We willen dat alle 
vuilniswagens in 

Amsterdam over 8 jaar  
op waterstof of 

elektriciteit rijden’

IT-dienstverlener voorziet 200 medewerkers van nieuwe leaseauto op CNG/groengas

SEAT geeft vol gas op groen gas. Met het grootste aanbod aan CNG voertuigen die op groengas kunnen rijden zet SEAT  
een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een toekomst van 100 procent duurzame mobiliteit. Dankzij een volwaardig 
CNG-aanbod in de klasse van de kleine en compacte auto’s geeft SEAT de Nederlandse overheid tools om de zeer 
ambitieuze klimaat-en luchtkwaliteitsdoelen voor 2030 te kunnen realiseren. Op dit moment levert SEAT de Mii, Leon en Ibiza 
met TGI-motor, die geschikt is voor het gebruik van CNG. Later dit jaar volgt ook de Arona TGI. SEAT heeft als doel om dé 
maatstaf te worden als het gaat om mobiliteit met gebruik van CNG, groen gas en toekomstige synthetische brandstoffen.

SEAT 
CNG.

SEAT geeft vol gas op groen gas

 www.seat.nl

advertentie

PitPoint: ‘Overheid moet aan de slag met groengas’
De ambities van kabinet Rutte-III om CO2-
uitstoot en luchtvervuiling door het verkeer 
terug te dringen zijn torenhoog. Toch stimuleert 
de overheid onvoldoende de inzet van groengas 
om haar doelen te behalen. Een overheid die 
groengas omarmt, kan in 2025 jaarlijks 2 miljard 
dieselkilometers uitsparen en maar liefst 400 ton 
NOx en 0,4 Mton CO2. Dit blijkt uit een onderzoek 
van CE Delft in opdracht van PitPoint. 

Om haar ambitieuze milieudoelen te bereiken moet 
de overheid de uitstoot van het verkeer terugdringen. 
Elektrisch rijden is daarbij het toverwoord. Dit geldt 
ook voor Pitpoint, als aanbieder van laadinfrastructuur 
en waterstof. 
We zien echter dat het in een aantal vervoersmarkten 
zoals contractvervoer, OV-bussen, en afvalinzameling 

nu nog niet mogelijk is om volledig over te 
gaan op elektrisch vervoer. Dit komt doordat 
de beschikbaarheid, prijs en actieradius van de 
beschikbare voertuigen nog teveel een obstakel is.

Groengas als alternatief 
Een prima alternatief voor diesel, in markten waar EV 
nog marginaal een rol speelt, is groengas. Groengas 
wordt in Nederland gemaakt uit onder meer slib, 
afval van stortplaatsen, tuinafval, resten van groente 
en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. 
Door te rijden op groengas, wordt een hoge CO2 
-winst behaald. De zogenaamde well to wheel CO2-
besparing is al gauw meer dan 80 procent.
Daarbij zijn de effecten op de directe omgeving 
en de luchtkwaliteit veel beter dan van diesel. 
Groengas van afval en reststromen levert niet alleen 

veel CO2 winst op. Het is in tegenstelling tot veel 
andere biobrandstoffen ook nog eens gevrijwaard 
van negatieve effecten voor tropisch bos en 
voedselconcurrentie omdat het gemaakt wordt van 
afval -en reststromen. Bovendien kan het groengas 
lokaal geproduceerd worden en in dat geval verdienen 
we er dus ook in Nederland zelf aan.

Oproep 
In de hiervoor genoemde vervoersmarkten is 
groengas geen concurrent voor elektrisch vervoer 
maar vooral een goed alternatief voor diesel op dit 
moment. Alle reden dus voor de overheid om rijden 
op groengas te stimuleren. Toch gebeurt dat nu niet of 
nauwelijks. PitPoint roept de overheid dan ook op om 
in deze markten de inzet van 100 procent groengas 
gelijk te stellen aan elektriciteit en waterstof.

Albert van Winden, programmamanager Optimalisatie 

Afvalketen voor de gemeente Amsterdam.
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Kennismiddag over EV was groot succes

Voor het laadpaalproject van de metropoolregio 
Amsterdam (MRA) is PitPoint sinds 2016 
verantwoordelijk voor het plaatsen van laadpalen 
in ruim 80 gemeenten in de provincies Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland. Inmiddels hebben 
we binnen dit project meer dan 450 laadpalen 
geplaatst en we verwachten er de komende jaren 
nog honderden te gaan plaatsen. Om elektrisch 
rijden zo veel mogelijk te stimuleren vinden we 
het belangrijk dat toekomstige gebruikers van 
elektrische auto’s zo snel mogelijk hun gewenste 
oplaadpaal kunnen gebruiken. Een goed en efficiënt 
proces van aanvraag tot plaatsing van een laadpaal 
is daarom cruciaal. 

Binnen het project van MRA moeten de gemeenten zelf 
ook enkele proces stappen uitvoeren. Om dit zo goed 
mogelijk te laten verlopen, proberen we deze stappen 
voor de gemeenten zo makkelijk- en duidelijk mogelijk 
te maken. Hiervoor zoeken we onder andere actief 
naar de behoeften van de gemeenten. Ook hebben we 
op basis hiervan en aan de hand van de ervaringen van 
de afgelopen jaren onlangs onze digitale omgeving 
verbeterd. Om deze procesverbeteringen toe te lichten 
en een nog beter beeld te krijgen van de behoeften van 

gemeenten, organiseerden we twee kennismiddagen 
voor onze contacten binnen de gemeenten. 
Ambtenaren van 15 verschillende gemeenten bezochten 
het PitPoint-kantoor in Nieuwegein om meer te leren 
over PitPoint, hun ervaringen te delen en samen te 
kijken naar slimme en innovatieve oplossingen voor 
de toekomst. Na een korte introductie over PitPoint 
en een presentatie over ervaringen met publieke 
laadpalen, was het tijd voor een workshop waarin de 
nieuwe functies van de digitale omgeving werden 

uitgelegd en er de gelegenheid was om live te oefenen 
en vragen te stellen. De workshop werd vervolgd door 
een rondleiding waar we onder andere een kijkje in de 
binnenkant van een laadpaal hebben genomen. De dag 
werd afgesloten met een gezamenlijke brainstorm over 
de roadmap naar 100 procent schoon vervoer en hoe 
die er binnen de gemeente uit kan zien. 

Slotsom kennismiddag
Hier kwamen verschillende interessante ideeën naar 
voren. Zoals bijvoorbeeld het idee om zonnepanelen 
van bedrijfspanden op de laadinfrastructuur aan te 
sluiten en op deze manier 100 procent schone en 
lokaal opgewekte energie te verkopen. Ook bleek dat 
veel gemeenten behoefte hebben aan andere typen 
laadoplossingen zoals het plaatsen van strategische 
laadpalen en oplossingen voor in parkeergarages. 
Bij PitPoint vonden we de kennismiddagen erg 
geslaagd. We hebben veel waardevolle informatie 
gekregen waarmee we onze dienstverlening nog verder 
kunnen aanscherpen. Gelukkig dachten de deelnemers 
er net zo over. Zoals een van onze deelnemers het 
verwoordde: “Ik kan terugkijken op een interessante 
middag, met veel informatie en nieuwe inzichten. Wat 
mij betreft voor herhaling vatbaar!”

Eigen advertentie – PitPoint

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

Gemeenten denken mee over elektrische laadpaaloplossingen


