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Jan Lammers onthult chassis van 
’s werelds eerste Waterstof-raceauto
Coureur Jan Lammers heeft op 10 maart het 
chassis onthuld van de eerste Waterstof-raceauto 
die meedoet aan een race tegen benzineauto’s: 
de Forze VII. Het TU Delft-raceteam neemt met 
zijn Waterstof-raceauto deel aan de Supercar 
Challenge. Dat gebeurt in augustus tijdens de 
GAMMA Racing Day op het TT-circuit in Assen. 
Doordat de nieuwe auto aerodynamischer is, 
hebben de Delftse studenten er vertrouwen in 
dat ze de race kunnen winnen.

Jan Lammers is verheugd met de Forze VII: “Het 
is belangrijk dat Nederland zich bewust is van 
schone energiealternatieven. Dat deze Waterstof-
raceauto de strijd aangaat met benzineauto’s 
spreekt tot de verbeelding: Waterstof is 
een alternatieve brandstof met ongekende 
mogelijkheden. Ik zal de vorderingen van team 
Forze dan ook met veel belangstelling volgen.”

“We zijn erg te spreken over het ontwerp”, vertelt 
Erik Kemink, directeur van Waterstof-leverancier

PitPoint, hoofdsponsor van Forze. “Ik ben erg 
benieuwd hoe de wagen het deze zomer gaat doen 
in de race tegen de benzineauto’s.” Dankzij de recent 
gestarte samenwerking met PitPoint, kan het team 
verder met de productie. Op die manier kan de auto 
in juni van de band rollen en is de wagen klaar voor 
circuitraces.

Verbetering
Het Forze-team heeft een jaar aan het nieuwe ontwerp 
gewerkt. De studenten hebben het design van de 
Forze VII aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het 
oude model. Zo heeft het nieuwe ontwerp een bredere 
wielbasis, waardoor de raceauto zich nog sneller over 
het circuit verplaatst. Daarnaast is de aerodynamica 
van de auto enorm verbeterd.

Wereldprimeur
Het is de eerste keer dat een auto op Waterstof 
het opneemt tegen benzineraceauto’s. Deze 
wereldprimeur zal plaatsvinden tijdens de 
Supercar Challenge van de GAMMA Racing Day 
op het TT-circuit in Assen op 6 en 7 augustus. Dick 
van Elk, organisator van de Supercar Challenge, 
is verheugd met de deelname van Team Forze 
en de boodschap die het team heeft. “Forze laat 
zien wat de enorme potentie is van Waterstof als 
schone brandstof. Dit is een goede manier om 
hier aandacht voor te vragen.” 
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Flinke boost Groengas 
(CNG)-tankstations
Het landelijke netwerk van Groengas (CNG)-
stations wordt steeds groter. Logisch, want het 
tanken van Groengas (CNG) is een ontwikkeling 
die past in de transitie van rijden op traditionele 
brandstoffen naar ‘nieuwe energie’. Het is een 
actueel product met een groeiende vraag. En de 
overheid houdt daar steeds meer rekening mee.

Op dit moment zijn er 145 tankstations in Nederland 
waar men Groengas (CNG) kan tanken. Iedere maand 
komen daar weer nieuwe stations bij. Dat is ook wel 
nodig, gezien het groeiende aantal Groengas (CNG)-
voertuigen in Nederland: dat is de afgelopen vijf jaar 
verdrievoudigd.

Rotterdam, Aalsmeer en Cuijk 
In het eerste kwartaal van 2016 zijn er nieuwe 
Groengas (CNG)-stations in Arnhem en Alphen aan 
den Rijn gerealiseerd. Ook worden er stations in 
Rotterdam, Aalsmeer en Cuijk gebouwd. Naast de 

uitbreiding van het landelijke netwerk is het goede 
nieuws voor de Groengas (CNG)-rijder ook dat de 
nieuwe stations allemaal op minder dan vier kilometer 
van de snelweg liggen.

Vernieuwing Schiphol 
Ook luchthaven Schiphol heeft al enkele jaren een 
Groengas (CNG)-tankpunt. Door de enorme toename 
van CNG-voertuigen wordt ook hier de capaciteit van 
Groengas (CNG) vergroot met extra tankzuilen. In het 
derde kwartaal van 2016 zal de uitbreiding voltooid zijn.

PitPoint NL @PitPoint_NL • 08 feb 2016
Met de opening van het tankstation in Alphen 
staat de teller op 62 PitPoint-stations in NL!

tWeetje
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Gemeenten geven veel geld uit aan mobiliteit. Die 
uitgaven hebben een belangrijke impact op het 
milieu. Door duurzaam in te kopen laten gemeenten 
zien milieubewust bezig te zijn en werken ze aan 
hun reputatie. En het is natuurlijk beter voor het 
milieu. Maar hoe ver zijn we eigenlijk al?

Gemeenten en provincies hebben zichzelf (vrijwillig) 
als doel gesteld om vanaf 1 januari 2015 100 procent 
duurzaam in te kopen. Wat deze partijen onder 
‘duurzaam’ verstaan, is per productgroep vastgelegd 
in de landelijke criteria voor Duurzaam Inkopen.

Ambities versus realiteit
Uit onderzoek blijkt dat inkopen doen op een 
duurzame manier bij gemeenten nog lang niet 
top of mind is. Maar liefst 73 procent van de 
aanbestedingen voor leerlingenvervoer, 83 procent 
van de Wmo-aanbestedingen en 80 procent van 
de aanbestedingen voor het eigen wagenpark 
voldoen niet aan de minimumcriteria voor 
Duurzaam Inkopen. Slechts vier van de 71 gemeenten 
investeert actief in groene mobiliteit. Opvallend is dat 
63 procent van de gemeenten überhaupt geen eisen stelt 
aan de CO2-uitstoot. Wel hebben de meeste gemeenten 
de luchtvervuilingseisen goed in het vizier: 78 procent 
van de gemeenten past de minimumeis toe. Al met al 
zijn dit, gezien de ambities, opmerkelijke conclusies.

Toch schort het ook aan de landelijke minimumeisen 
en gunningscriteria zelf. Zo gaan de klimaateisen veel 

minder ver dan wat al gangbaar is op de zakelijke 
markt, omdat de criteria uit 2011 komen en inmiddels 
verouderd zijn. Daarbij zijn de luchteisen nog maar 
weinig ambitieus en komen veel kosteneffectieve 
maatregelen niet in de eisen terug.

Uitzonderingen
Gelukkig zijn er uitzonderingen. De gemeenten díe 
het goed doen, hebben allemaal een college dat erop 
toeziet dat de ambities in de praktijk ook echt schone, 
zuinige en klimaatvriendelijke voertuigen opleveren. 
Zo investeert de gemeente Haarlemmermeer voor 
het eigen wagenpark alleen nog maar in elektrische 
auto’s. En ook de regio Nijmegen/Beuningen/
Wijchen verdient een pluim: waar het gaat om 
leerlingenvervoer gaan deze gemeenten alleen 
akkoord met een gemiddelde CO2-uitstoot die 75 
procent lager ligt dan gangbaar in de sector.

Actiepunten
De Rijksoverheid moet zo snel mogelijk zorgen voor 
vernieuwing en aanscherping van de minimum- 
en gunningscriteria. Ook alle kosteneffectieve 
opties die zonder meer toepasbaar zijn (zoals 
zuinige banden) zouden standaard opgenomen 
moeten worden in de minimumcriteria. Heldere 
toegankelijke informatie en ondersteuning 
voor inkopers is daarbij van belang. Tot slot zou 
de Rijksoverheid de voortgang van Duurzaam 
Inkopen bij overheden jaarlijks moeten monitoren 
en openbaar maken.

100% schoon vervoer 2030

Alweer de derde uitgave van de Clean Fuel 
Review. Het is goed om te ontdekken dat 
steeds meer stakeholders het belang inzien 
van duurzaam verkeer en schoon vervoer.

In onze vorige editie schreven we al over de 
transitie naar 100 procent clean fuels in 2030. 
Ook in de Tweede Kamer staat de transitie 
met behulp van autoplannen en duurzame
brandsto� en regelmatig op de agenda.
Steeds meer Kamerleden zĳ n het eens met 
de visie van PitPoint dat duurzaam vervoer 
nu al mogelĳ k is – en dat alle duurzame 
brandsto� en de kans moeten krĳ gen zich te 
ontwikkelen. Technologieneutraal dus! En of 
het nu gaat om elektrisch vervoer, Waterstof 
of Groengas; ze zĳ n goed gepositioneerd nu 
verhogingen van de emissie-uitstooteisen 
en maatregelen tegen vervuilende brand-
sto� en onvermĳ delĳ k zĳ n.

Wĳ  zien dat steeds meer bedrĳ ven kiezen 
voor een duurzame missie en schone brand-
sto� en, in de overtuiging dat schoon en 
goedkoop vervoer hand in hand gaan.

In deze Clean Fuel Review mooie voorbeel-
den van innovatieve technologieën en ge-
bruik van clean fuels. Denk aan de verwer-
king van afval tot een schone brandstof als 
Groengas. Een technologie waar we vertrou-
wen in hebben. Goed teken is daarbĳ  dat de 
productie van Groengas jaarlĳ ks toeneemt. 
Eccofuels, Greenchoice en Pitpoint sloten 
onlangs nog een Groengas-deal. Ook bracht 
de Vlaamse Viceminister-president Turtel-
boom een bezoek aan afvalenergiecentrale 
ARN. En in deze Clean Fuel Review valt te 
lezen over OV-bedrĳ f ‘Breng’, dat voorloopt 
op het gebied van alternatieve brandsto� en 
in het Openbaar Vervoer. 

Kortom: veel positieve ontwikkelingen rich-
ting 100 procent schoon vervoer in 2030.
 
Erik Kemink, 
Directeur PitPoint clean fuels

Uitgever: Dennis Mensink
Redactie: PitPoint BV
Eindredactie: Mediatic
Vormgeving: Harm van Reenen

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

colofon

PitPoint streeft naar 100 procent schoon vervoer in 
2030. Bijvoorbeeld door mee te werken aan de reali-
satie van zoveel mogelijk tankpunten voor Groengas 
(CNG), LNG, Waterstof en locaties met elektrische 
oplaadpalen. De overgang naar schone brandstoffen 
wordt soms ook samen met partners gefaciliteerd. Be-
gin maart tekenden Natuur & Milieu en PitPoint of-
ficieel een samenwerkingsovereenkomst. 

Erik Kemink, directeur van PitPoint: “Met een partner 
als Natuur & Milieu is schoon vervoer in 2030 opeens 
een stukje dichterbij. Wij zijn dan ook heel blij met 
deze samenwerking, waarin we onder meer de scena-
rio’s bekijken voor de transitie naar schoon vervoer.”

“Samen hopen wij de overheid nog meer stimuleren 
op het gebied van duurzaam inkopen”, vult Maarten 
van Biezen, Hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu aan. 
“Onder meer met behulp van de Duurzaam Inkoop 
Award. Deze gaat in oktober 2016 voor het eerst uit-
gereikt worden.” 

Goed (aan-)besteed: 
Nederland en 
duurzaam inkopen

Natuur & Milieu en 
PitPoint tekenen 
overeenkomst
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advertentie

PitPoint stapt in de markt voor elektrisch 
aangedreven vervoer. Het bedrijf heeft de 
concessie gewonnen voor de exploitatie van 230 
laadpalen in Utrecht. Naar verwachting worden 
de elektrische activiteiten de komende tijd verder 
uitgebreid en mogelijkheden onderzocht bij 
traditionele vervoerders en tankstations.

“Elektriciteit heeft een belangrijk aandeel in de 
toekomstige brandstofmix. Als je als bedrijf streeft 
naar volledig duurzaam vervoer in 2030, kun je niet 
om elektriciteit heen”, licht PitPoint-directeur Erik 
Kemink de uitbreiding toe. De Utrechtse laadpalen 
leveren uitsluitend groene stroom die PitPoint inkoopt 
bij Greenchoice.

Openbare laadpalen
De concessieperiode in Utrecht is op 1 maart dit jaar 
gestart en loopt tot het einde van 2023. Het gaat om 
de exploitatie, het onderhoud en het verhelpen van 

storingen bij de 230 laadfaciliteiten in de Domstad. 
De palen worden vooral gebruikt door particulieren 
en leaserijders en zijn openbaar toegankelijk. 
De gemeente Utrecht wil dat er in 2020 10.000 
elektrische auto’s rondrijden in de stad. Dat zijn er zes 

keer zo veel als nu. Daarom is het goed onderhouden 
en uitbreiden van het elektrische netwerk een 
absolute noodzaak. Tevens komen er in Utrecht 300 
nieuwe laadpalen bij, gerealiseerd en uitgebaat door 
energiebedrijf Nuon en bouwonderneming Heijmans. 

‘Elektriciteit cruciaal bij 
streven naar duurzaam vervoer’

*Genoemde vanafprijs is een adviesprijs en is excl. BTW/BPM en advieskosten rijklaarmaken, leges en recyclingsbijdrage. Voor de Caddy bedragen deze kosten totaal € 752,25 (excl. BTW). De kosten zijn advieskosten en kunnen per dealer verschillen. 
De afgebeelde auto kan meeruitvoeringen bevatten. ** De genoemde verbruikswaarden zijn gebaseerd op het Duitse H-Gas. In Nederland wordt L-gas met een lager methaangehalte getankt, resulterend in een ca. 12-15% hoger verbruik. 
Dit meerverbruik heeft geen invloed op de CO2-uitstoot. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie op volkswagenbedrijfswagens.nl

Wie blijvend wil besparen, kiest voor de nieuw Caddy TGI. Deze bedrijfswagen heeft een 1.4-liter TGI-motor 
(81 kW/110 pk) die geschikt is voor Compressed Natural Gas (Aardgas, of Groengas van biomassa) en benzine. 

Een start/stopsysteem draagt net als terugwinning van remenergie bij aan het gunstige gemiddelde verbruikscijfer van 
4,1 kg** CNG/100 km. Dit komt overeen met een gemiddelde CO2-uitstoot van 112 g/km. Indien gereden wordt op GroenGas 
is de gemiddelde CO2-uitstoot slechts 31 g/km. De theoretische actieradius van de Caddy TGI is 610 km**. 

Vanaf
17.150*

De Caddy TGI.
Milieuvriendelijk en voordelig op aardgas rijden.
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Nederlanders leven gemiddeld negen maanden 
korter door luchtverontreiniging met fijnstof en 
vier maanden korter door luchtverontreiniging 
met stikstofdioxide. Dat is vastgesteld door het 
RIVM in een onlangs verschenen publicatie in het 
tijdschrift Environmental Health Perspectives.

Volgens Paul Fischer, eerste auteur van de weten-
schappelijke publicatie, zijn nu voor het eerst de af-
zonderlijke gevolgen van fijnstof en stikstofdioxide 
aangetoond. “Dat we door fijnstof zo’n negen maan-
den korter leven, was al bekend. Maar op fijnstof kun 
je beperkt invloed uitoefenen; het is een soort laag 
over heel Nederland heen. Stikstofdioxide is meer lo-
kaal en wordt vooral veroorzaakt door het verkeer”, 
aldus Fischer.

Effecten stikstofdioxide
“Wanneer we de lucht helemaal schoon zouden maken, 
zouden we dus dertien maanden langer leven. Maar in 
de praktijk kan dat niet”, legt de onderzoeker uit. Hoe-
wel een volledig schone lucht onrealistisch is, maakt 
een schonere lucht natuurlijk wel verschil voor de ge-
zondheid. Vooral op plekken waar de concentratie van 
stikstofdioxide hoger dan gemiddeld ligt, zoals langs 
drukke wegen. Stikstofdioxide komt vrij bij de verbran-
ding van brandstof: wanneer bij hoge verbrandings-
temperaturen stikstof in aanraking komt met zuur-
stof, krijg je stikstofdioxide. Bij dieselmotoren worden 
daarnaast ook nog roetdeeltjes gevormd. Bij Groengas 

(CNG) gebeurt dit aanmerkelijk minder, vooral als het 
om nieuwe auto’s met nieuwe motoren gaat.

Groengas
Zowel CNG als Groengas blijken prima vervangers 
voor de traditionele brandstoffen benzine en die-
sel. Omdat CNG geen onbeperkte voorraad heeft, is 
Groengas een nog duurzamer alternatief. Groengas 
wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het 
dezelfde kwaliteit als aardgas heeft. Groengas is bo-

vendien hernieuwbaar en wordt schoon geprodu-
ceerd. Fischer: “Door benzine en diesel te vervangen 
door Groengas (CNG), zullen de stofniveau’s zeker af-
nemen. We hebben hier geen onderzoek naar gedaan, 
maar het is logisch dat dit gezondheidswinst kan op-
leveren.” Vooral het verschonen van een heel wagen-
park, kan de luchtkwaliteit verbeteren. “Door  vervui-
lende dieselvoertuigen uit de stad te weren, kan een 
gemeente daadwerkelijk bijdragen aan het reduceren 
van de concentratie van schadelijke stoffen.”

Sinds haar aantreden wijst staatssecretaris van 
Milieu Sharon Dijksma systematisch de weg naar 
100 procent duurzaam vervoer. Zo riep ze onlangs 
de politie op om auto’s op schone brandstof 
aan te schaffen. Dat gebeurde nadat de politie 
bekendmaakte voor diesels te kiezen en daarmee 
plug-inhybrides of Groengas-auto’s bij voorbaat 
uit te sluiten.

‘De politie geeft het verkeerde voorbeeld’, reageerde 
Stichting Natuur en Milieu terecht. De milieu-
organisatie riep de politie op haar maatschappelijke 
voorbeeldfunctie serieus te nemen. Staatssecretaris 
Dijksma staat achter die oproep.

Drie tot vijf keer teveel
De ophef rond de aanbesteding van de politie kwam 
in de week dat er steeds meer rapporten naar buiten 
kwamen over de mate waarin auto’s milieutechnisch 
onderpresteren. Zo concludeerde TNO dat diesels in 
de praktijk drie tot vijf keer zoveel giftige stikstofoxides 
uitstoten dan tijdens laboratoriumtests. 

Bij hoge snelheid of snel optrekken ligt die hoeveelheid 
zelfs tien tot twintig keer hoger. Dijksma heeft het TNO-
Rapport gedeeld met de Europese Enquêtecommissie. 

Namens Nederland maken Europarlementariërs Bas 
Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy en Wim van de Camp 
deel uit van deze commissie.

Nederlanders leven
13 maanden korter door 
verkeersluchtvervuiling

Ook politie over op groene brandstof?
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Fleetmanagers bovenop 
reductie CO2-uitstoot
Nederland kleurt steeds groener. We streven naar 
volledig zero emissie in 2030. Maar hoe meten of 
we op de goede weg zijn als het gaat om duurzaam-
heid? De CO2-Prestatieladder, een initiatief van 
ProRail, is op dit moment misschien wel het snelst 
groeiende certificaat als het gaat om groen, maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Ook voor 
fleetmanagers is het een relevant meetinstrument.

De verwachting voor de komende tijd is dat de nood-
zaak van een schonere fleet een steeds grotere rol gaat 
spelen. Bij overheden, maar ook in het bedrijfsleven. 
Menig fleetmanager anticipeert daarop, onder meer 
door te werken met de CO2-Prestatieladder.

Wat is het?
De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven bij het redu-
ceren van de CO2-uitstoot. Zij gebruiken de ladder 
voornamelijk bij aanbestedingen, met als doel kennis-
vergaring over de eigen CO2-uitstoot en die van leve-
ranciers. Mobiliteit is één van de bedrijfsonderdelen 
waar uitstoot een directe rol speelt. Het stimuleert 
fleetmanagers dan ook om na te denken over nieuwe 
manieren van CO2-reductie. Tot slot wordt het delen 

van deze inzichten met bijvoorbeeld collega’s en de 
overheid aangemoedigd. Inmiddels hebben zo’n 650 
ondernemingen het certificaat in bezit. En dat aantal 
blijft groeien.

Hoe werkt het?
De Prestatieladder kent verschillende niveaus: van 1 
tot en met 5. Daarbij is niveau 5 het hoogst haalbare. 
Bedrijven als BAM en Dura Vermeer hebben die sta-
tus al bereikt. Een hogere score op de Prestatieladder 
levert een beloning op: korting bij nieuwe aanbeste-
dingen. Dat wordt het ‘gunningvoordeel’ genoemd. 
Hoe hoger een bedrijf door ‘groen’ handelen eindigt 
op de ladder, des te meer voordeel levert dat op. Zo 
kan een bedrijf dat een hoger bedrag vraagt voor een 
klus toch de aanbesteding toegewezen krijgen. Dat is 
het geval als de organisatie hoger op de Prestatielad-
der staat dan de concurrent.

Wil je als fleetmanager je bedrijf helpen om niveau 
5 te bereiken? Hou daar dan nu al rekening mee bij 
de aanschaf van nieuwe voertuigen. Zie ook de di-
gitale showroom van PitPoint bij het kiezen voor  
CO2-arme voertuigen.

Wie gebruiken het?
Niet alleen bedrijven, ook overheden hechten veel 
waarde aan de CO2-Prestatieladder. Het instrument 
wordt op dit moment al toegepast door tientallen ge-
meentes waaronder Alkmaar, Utrecht en Groningen. 
Ook provincies en waterschappen hebben de ambitie 
de ladder in te voeren, evenals de metaal-, afval- en 
ICT-sector.

Meer voordelen
Het gunningvoordeel is al genoemd, maar de CO2-
Prestatieladder brengt nog meer positieve effecten 
met zich mee. Zo wordt de ladder ook wel gebruikt 
als selectiecriterium: een bedrijf mag zich alleen in-
schrijven op een aanbesteding als het duurzaam ge-
noeg is. Een duurzame vloot helpt daarbij. Voldoet 
die vloot minimaal over het CO2-Prestatieladder-
certificaat niveau 3 bijvoorbeeld? Andere voordelen 
van de CO2-prestatieladder zijn de kostenbesparing 
(duurzaam handelen zorgt voor een lager energiege-
bruik) en idealisme: door een hoog niveau op de CO2-
Prestatieladder na te streven, laat je als fleetmanager 
aan de buitenwereld zien waarde te hechten aan een 
duurzame samenleving.

Rijden op Groengas is een belangrijke manier om het 
wegvervoer te verduurzamen. Om daarin langjarige 
zekerheid te bieden, zijn Groengas-producent 
EcoFuels, energieleverancier Greenchoice en 
PitPoint clean fuels een overeenkomst aangegaan 
die de leveringszekerheid én distributie van 
Groengas tot 2023 garandeert.

De eerste stap om dit waar te maken is de jaarlijkse 
distributie van 2,36 miljoen kubieke meter Groengas 
naar de tankstations van PitPoint. Dit volume staat 
gelijk aan 60 stadsbussen die een jaar lang schoon 
kunnen rondrijden.
Groengas is een natuurlijk gas dat ontstaat bij 
vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. 
EcoFuels is de specialist op het gebied van vergisting 
van biomassa uit de voedselverwerkende industrie. 
Het bedrijf zal zorgdragen voor de productie van 
Groengas, terwijl energieleverancier Greenchoice het 
gas zal afnemen en leveren aan PitPoint.

Alle vertrouwen
EcoFuels, Greenchoice en PitPoint willen schoon vervoer 
bereikbaar én betaalbaar maken voor ondernemers, 
overheden en particulieren. Frank Laarakker, 
initiatiefnemer van EcoFuels: “Door een langjarige 
samenwerking te realiseren tussen deze drie bedrijven, 
geven we het signaal aan alle betrokken investeerders, 

leveranciers en klanten dat wij alle vertrouwen hebben 
in het succes van deze schone brandstof”.

100 procent schoon vervoer in 2030
Bas Waldekker van Greenchoice: “Door bij te dragen 
aan de beschikbaarheid van Groengas, helpen wij 
onze milieubewuste klanten nu ook buitenshuis met 

het terugbrengen van hun CO2-uitstoot. Daar werken 
we dus graag aan mee.” Erik Kemink, directeur van 
PitPoint, vult aan: “PitPoint streeft naar 100 procent 
schoon vervoer in 2030. Daar moeten en kunnen we 
nu al mee beginnen, want schone brandstoffen zijn 
op grote schaal beschikbaar. Dit contract maakt de 
overstap naar Groengas voor velen bereikbaar.”

EcoFuels, Greenchoice en PitPoint 
sluiten Groengas-deal



Wordt een groot deel van uw winst opgeslokt door de brandstofkosten? En krĳ gt u steeds 
vaker te maken met verkeersbelemmerende milieumaatregelen? Kies dan voor de Fiat 
Professional Groengas-range. 
Onze aardgasmodellen combineren voortre� elĳ ke prestaties met lage emissies en 
een bescheiden brandstofverbruik. De aardgastank is bĳ  alle modellen praktisch onder 

fi atprofessional.nl/nl/cng

PROFITEER VAN 4 JAAR GARANTIE _ 4 JAAR 0% RENTE
Kĳ k voor de actievoorwaarden op fi atprofessional.nl. Wĳ zigingen en drukfouten voorbehouden. Deze actie loopt t/m 30 juni 2016.

de vloer weggewerkt. En de ruime vulinhoud zorgt voor een grote 
actieradius. Zonder verlies aan laadvermogen. 
Ontdek zelf de voordelen van rĳ den op aardgas en maak uw keuze 
uit de Fiorino, de nieuwe Doblò of de nieuwe Ducato. Verkrĳ gbaar in 
diverse kleuren. Rĳ d groen in de kleur die bĳ  uw bedrĳ f past.

EEN NATUURLĲ KE KE UZE VOOR BESPARING
DE FIAT PROFESSIONAL 
GROENGAS-RANGE
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vaker te maken met verkeersbelemmerende milieumaatregelen? Kies dan voor de Fiat 
Professional Groengas-range. 
Onze aardgasmodellen combineren voortre� elĳ ke prestaties met lage emissies en 
een bescheiden brandstofverbruik. De aardgastank is bĳ  alle modellen praktisch onder 

fi atprofessional.nl/nl/cng

PROFITEER VAN 4 JAAR GARANTIE _ 4 JAAR 0% RENTE
Kĳ k voor de actievoorwaarden op fi atprofessional.nl. Wĳ zigingen en drukfouten voorbehouden. Deze actie loopt t/m 30 juni 2016.

de vloer weggewerkt. En de ruime vulinhoud zorgt voor een grote 
actieradius. Zonder verlies aan laadvermogen. 
Ontdek zelf de voordelen van rĳ den op aardgas en maak uw keuze 
uit de Fiorino, de nieuwe Doblò of de nieuwe Ducato. Verkrĳ gbaar in 
diverse kleuren. Rĳ d groen in de kleur die bĳ  uw bedrĳ f past.

EEN NATUURLĲ KE KE UZE VOOR BESPARING
DE FIAT PROFESSIONAL 
GROENGAS-RANGE
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In het NRC Handelsblad stond onlangs een aardige 
analyse over het beleid van het Rijk en grote 
steden ten aanzien van schoon vervoer. Middels 
het instellen van milieuzones, het plaatsen van 
oplaadpalen en het fiscaal stimuleren van elektrisch 
vervoer, draagt de overheid bij aan schone lucht.

Ook in de agrarische sector vindt er veel innovatie 
op het gebied van duurzaamheid plaats. Zo heeft 
fabrikant New Holland de eerste methaantractor 
geïntroduceerd. Die moet de concurrentie aangaan 
met de dieseltractor. Naar verwachting komen in 
2020 de eerste exemplaren op de markt. 

Nog mooier is het als de groene brandstof voor deze 
methaantractor ook vanaf eigen erf geleverd wordt: 
Groengas of methaan kan namelijk al geproduceerd 
worden uit dierlijke restproducten zoals koeienmest. 
Mooi voorbeeld van agrarische circulaire economie.  

Ook trekkers op CNG?

advertentie

SHOWROOM CLEAN VEHICLES
Meer dan 30 modellen rĳklaar op schone brandsto�en

Het aantal voertuigen op schone brandsto�en af fabriek groeit snel. Bekende merken 
als Volkswagen, Fiat, Skoda, Seat, Audi Mercedes, Iveco, Scania bieden modellen voor 
persoons-, bedrĳfs- en vrachtwagens. Bekĳk alle modellen op Groengas (CNG), LNG 

en H2 in de digitale showroom. Binnenkort ook aangevuld met de nieuwste 
elektrische voertuigen. Welke schone auto of schoon voertuig past bĳ u?

www.pitpoint.nl/showroom
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Wie inzet op schone dieselmotoren, komt voorlopig 
van een koude kermis thuis. Zelfs moderne 
dieselauto’s zitten nog ruim boven de toegestane 
uitstootnormen.

Verschillende nieuwe dieselvoertuigen produceren 
drie tot vijf keer zoveel uitlaatgassen dan is toegestaan. 
Dat blijkt uit metingen van TNO. De BMW 518 
bijvoorbeeld. Maar ook de Mercedes-Benz C220, de 
Volkswagen Passat CC, Peugeot 308 en de Audi Q7 
blijken niet bijzonder ‘schoon’. De BMW 530 scoort 
daarentegen beter in het onderzoek. Het probleem zit 
hem dus niet alleen in de sjoemelende Volkswagen.
TNO testte de voertuigen op de uitstoot van 
stikstofoxiden (NOx). Volgens het kennisinstituut 
zijn er grote verschillen te vinden tussen wat er in 
het laboratorium vastgelegd is en de praktijksituatie. 
Verschillende milieuorganisaties signaleerden dat al 
eerder. Zo trappen automobilisten in het verkeer het 
gaspedaal harder in dan waarop in het lab getest is. 
Nieuwe meetmethoden moeten toekomstige metingen 
realistischer maken.

‘Schone’ dieselauto’s toch vies

Marshall Security Services
De betrokkenheid die Marshall Security Services 
(MSS) bij haar klanten heeft, toont de onderneming 
ook in het verbeteren van de prestaties van het 
wagenpark als het gaat om het milieu. Het bedrijf 
maakte een CO2-footprint waaruit bleek dat het 
aandeel CO2-uitstoot van de dieselvoertuigen 
zó aanzienlijk hoog was, dat MSS op zoek ging 
naar alternatieven. Bij die zoektocht passeerden 
verschillende oplossingen de revue, maar CNG bleek 
voor het bedrijf het meest passende alternatief.

Frans Knoppert, Business Manager bij MSS over het 
overstappen op CNG: “Allereerst is de overstap op 
CNG een winst voor de portemonnee. De prijs van een 
kilogram CNG is immers een stuk lager dan een liter 
diesel. Daarnaast heeft CNG een lagere CO2-uitstoot 
en is de actieradius van de brandstof acceptabeler dan 
bij elektrisch rijden. Met de ritten die wij achter elkaar 
rijden, is de actieradius van een elektrisch voertuig en 
de relatieve lange laadtijd niet in te passen in onze 
bedrijfsvoering. 

Bij CNG gaat het tanken lekker snel. Én de CNG-
tankstations liggen gunstig in ons werkgebied, dat zich 
uitstrekt van Leiden en Den Haag tot aan Schiphol.”

MSS rijdt met zes Fiat Fiorino’s op CNG. Met deze 
voertuigen bestaat bijna het volledige wagenpark uit 
CNG-wagens. Daarbij worden bij goede ervaringen 
ook de laatste vervuilende auto’s vervangen door 
CNG-voertuigen. Knoppert voegt er nog aan toe dat 
het bedrijf overtuigd is dat het schone en duurzame 
wagenpark een voorsprong geeft in bijvoorbeeld 
aanbestedingen.
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Hoe kunnen we onze mobiliteit behouden, maar 
dan zonder de uitstoot van voertuigen die onno-
dig milieu- en gezondheidsschade aanrichten? 
Een overzicht van de voor- en nadelen van ver-
schillende brandstoffen.

Waterstof, de brandstof voor de toekomst
De uitstoot van een auto op Waterstof is water. Daar-
mee is rijden op Waterstof de meest milieuvriendelij-
ke manier van vervoeren. De Waterstof-auto is uitge-
rust met een brandstofcel waarmee Waterstof wordt 
omgezet in elektriciteit. Vergelijk je een Waterstof-
auto met een elektrische auto dan is de actieradius bij 
Waterstof vele malen groter: er kan maar liefst 500 
kilometer worden gereden. Wel is het van belang dat 
de productie van Waterstof duurzaam verloopt en dat 
er meer tankpunten komen. 

CNG neemt in populariteit toe 
CNG staat voor Compressed Natural Gas ofwel aard-
gas onder druk. Deze brandstof wordt al geruime 
tijd als autobrandstof gebruikt; inmiddels rijden er  
wereldwijd zo’n tien miljoen voertuigen rond op 
CNG. Vanwege de lage prijs neemt dit aantal alleen 
maar toe. In Nederland zijn er inmiddels 145 tank-
punten verspreid.

Groengas, de duurzame opvolger van CNG
Groengas is de duurzame variant van CNG en wordt 
geproduceerd uit restafval (gft, rioolzuiveringsslib, 
mest). Het stoot 75 procent minder CO2 uit dan die-
sel. Groengas heeft dezelfde samenstelling als CNG  
waardoor het mogelijk is om, zonder aanpassing, met 
alle CNG-voertuigen op Groengas te rijden. 

LPG
LPG (autogas) is een wezenlijk andere brandstof dan 
CNG. Het zijn beide fossiele brandstoffen, maar LPG 
is een restproduct van het raffinageproces van olie. 
Een auto geschikt voor LPG kan geen CNG tanken of 
andersom. LPG-auto’s stoten minder CO2 en stikstof-
oxiden uit dan dezelfde auto op benzine. LPG is goed-

koop maar je verbruikt wel meer gas per kilometer 
en je moet rekening houden met de aanschaf van een 
aparte LPG-installatie in je auto en verlies van kof-
ferruimte. 

Elektrisch
Elektrisch rijden is niets anders dan voortbewegen 
met behulp van stroom. Het verschil tussen een elek-
trische en een hybride auto zit in de aanwezigheid 
van een verbrandingsmotor of ander systeem. Een 
elektrische auto heeft een elektromotor, in plaats 
van een verbrandingsmotor, en haalt zijn energie uit 
accu’s. Voor het opladen van dit type auto is dus een 
stekker nodig bij een oplaadpunt. 

Een hybride auto heeft meestal zowel een verbran-

dings- als een elektrische motor met accu’s. In dat 
geval laadt de verbrandingsmotor tijdens het rijden 
de elektromotor op. Deze hoeft dus niet met een stek-
ker opgeladen te worden. Hoe de beide motoren met 
elkaar samenwerken hangt van de opstelling af: half 
hybride (accu wordt opgeladen door verbrandings-
motor), volledig hybride (auto kan zowel elektrisch 
als met een verbrandingsmotor rijden) of een plug-
in hybride (auto kan ook worden opgeladen via een 
stekker).

Al deze auto’s geven minder vervuiling dan auto’s met 
alleen een verbrandingsmotor. Maar ze gebruiken 
wel energie. Hoe de elektriciteit wordt opgewekt (bij-
voorbeeld steenkolen versus zonne-energie) bepaalt 
de mate van vervuiling. 

Waterstof, CNG, Groengas, 
LPG of toch elektriciteit?

Scoren bij taxi-aanbesteding
Gemeenten en provincies vinden luchtverbetering 
en verlaging van de CO2-uitstoot in hun gebied 
belangrijk. Om die reden kennen deze overheden 
bij aanbestedingen steeds vaker extra punten toe 
voor duurzaamheid. Ondernemers die bij een taxi-
aanbesteding maximaal willen scoren, doen er dan 
ook goed aan in te zetten op schonere brandstoffen. 

Groengas (CNG) is daarbij een uitstekende keuze. Er 
zijn veel auto’s vanuit de fabriek al voor deze brandstof 
beschikbaar. Daarbij is er een landelijk dekkend 
netwerk van tankstations en de actieradius van deze 
auto’s is voldoende. Voor kortere ritten is elektrisch 
rijden ook een volwaardig alternatief, dankzij het 

ruimere aanbod aan elektrische voertuigen.

Niet alleen bij concessies voor het Wmo- en 
leerlingenvervoer hebben schone taxi’s en streepje 
voor. Zo geeft de gemeente Amsterdam schone taxi’s 
voorrang op een taxistandplaats bij het Centraal 
Station. Vanaf 1 januari 2018 zijn daar zelfs alleen nog 
maar schone taxi’s toegestaan. Onder ‘schoon’ verstaat 
men elektrische auto’s, een beperkt aantal typen plug-
inhybride voertuigen en auto’s op Groengas (CNG). 
Euro 6 Dieselvoertuigen en hybride diesels vallen hier 
niet onder. Ook Utrecht zal onderscheid gaan maken 
in de nabije toekomst, als alleen nog maar schone 
taxi’s van de busbaan gebruik mogen maken.

Trend zet door
Deze duurzame trend zal alleen maar doorzetten 
nu de mogelijkheden hiertoe voldoende aanwezig 
én betaalbaar zijn. Groengas (CNG) draagt direct bij 
aan een betere luchtkwaliteit doordat deze brandstof 
– in tegenstelling tot dieselvoertuigen (zelfs met een 
roetfilter!) – nagenoeg geen roet en fijnstof uitstoot. 
Voertuigen die CNG tanken kunnen ook op Groengas 
rijden. Groengas, gemaakt uit de vergisting van groen- 
en snoeiafval, rioolslib en mest is zelfs nog schoner 
en geeft 80 procent minder CO2-uitstoot dan diesel. 
Elektrisch rijden is 100 procent schoon.
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De Vlaamse Viceminister-president en Minister 
van Financiën, Begroting en Energie Annemie 
Turtelboom, heeft afgelopen 12 februari een bezoek 
gebracht aan ARN. De afvalenergiecentrale houdt 
zich in de regio Arnhem/Nijmegen bezig met het 
gehele recyclingproces: van de inzameling van GFT-
afval tot de productie en het gebruik van Groengas 
in het OV. Dat doet ARN samen met afvalbeheerder 
DAR en OV-bedrijf ‘Breng’. Samen bieden zij een 
circulaire keten die de groenste busconcessie van 
Nederland vormt.

Vanaf 2016 moeten alle Europese lidstaten de 
Richtlijn Alternatieve Brandstoffen hebben 
geïmplementeerd. Vlaanderen heeft inmiddels al een 
richtlijn doorgevoerd. Minister Turtelboom kwam in 

Nijmegen kijken hoe Nederland in de praktijk omgaat 
met alternatieve brandstoffen in het openbaar vervoer. 
Arnhem/Nijmegen stapte een aantal jaar geleden al 
over op groen openbaar vervoer.

GFT-afval
De regio maakt gebruik van Groengas door de 
inkoop van Groengas-certificaten. In Arnhem/
Nijmegen gaat de invoering van Groengas gepaard 
met lokale productie van Groengas uit GFT-afval 
en andere biomassareststromen. Maar Arnhem/
Nijmegen experimenteert met verschillende 
aandrijftechnieken, waaronder waterstof. In fase 
één van het waterstofelektrische project in Arnhem/
Nijmegen reed een waterstofbus bij Connexxion in 
de dienstregeling. De stadsregio en Arnhem hebben 

inmiddels fase twee voorbereid. Daarin moeten drie 
waterstofelektrische bussen rijden op een eigen 
buslijn in de regio, gebruikmakend van een groter 
waterstoftankstation dat PitPoint bouwt in Arnhem.

Koploper
De overschakeling van de busvloot op regionaal 
geproduceerd Groengas heeft in de regio Arnhem-
Nijmegen een toegevoegde waarde gecreëerd van 
jaarlijks ruim vijf miljoen euro per jaar. Ook heeft 
de overgang een positieve milieu-impact van twee 
miljoen euro opgeleverd, zo blijkt uit het rapport Visie 
Duurzaam Regionaal OV van het Interprovinciaal 
Overleg. Dit maakt dat de circulaire keten binnen de 
regio Arnhem-Nijmegen wordt gezien als koploper op 
dit terrein.

PitPoint steunt het 
Longfonds in haar 
strijd voor gezonde 
lucht en gezonde 
longen
PitPoint is partner van het Longfonds. Het Longfonds strijdt voor gezonde 
lucht en gezonde longen.  En Pitpoint doet mee! Dat is belangrijk, want 
gezonde longen moeten gezond blijven en longpatiënten hebben in het 
bijzonder last van de vervuilde lucht in Nederland. PitPoint doet er alles 
aan om de vervuilde lucht schoner te maken door schone brandsto�en 
beschikbaar te maken. 

Op 16 februari startte het Longfonds een actie om geld in te zamelen voor 
onderzoek naar longreparatie. PitPoint steunt deze actie getiteld ‘Hou je 
adem in voor longonderzoek’. Hierbij worden bekende en onbekende 
Nederlanders opgeroepen hun adem in de houden en voor elke seconde 
€ 0,10 over te maken naar het Longfonds.

Met deze actie wil het Longfonds onderzoek naar longreparatie mogelijk 
maken. Daarvoor is € 300.000,- nodig. Als we samen 3 miljoen seconden 
onze adem inhouden, zijn we er al en kan het 
onderzoek worden gerealiseerd. Longreparatie 
komt dan een �inke stap dichterbij! Dus doe net 
als wij en bijvoorbeeld Giel Beelen, Ronald de 
Boer, Frank Lammers en Annette Gerritsen en 
hou je adem in het voor Longfonds.

Schoon OV Nijmegen inspireert 
Vlaamse Viceminister-president

advertentie

Voorheen
Astma Fonds



Clean Fuel Review12

Fleetowners kunnen niet alleen meer kijken naar 
de hoogte van de bijtelling als het gaat om inkoop 
van de auto’s. Ook thema’s als duurzaamheid en 
luchtkwaliteit spelen een belangrijke rol. 
Passen dieselauto’s daar wel bij? 

Volkswagens ‘Dieselgate’ opende ons de ogen. In 2015 
bleek dat het automerk op grote schaal sjoemelde 
met software van dieselmotoren. Op die manier kon 
aan Amerikaanse milieukeuringen worden voldaan. 
Uiteindelijk bleek dat dit ook gevolgen had voor 

verschillende typen Volkswagens in Europa.
Maar er is meer slecht nieuws rondom diesel. Uit 
diverse onderzoeken blijkt dat personenauto’s op 
diesel tot twintig keer meer luchtvervuilende gassen 
uitstoten in de praktijk dan tijdens de emissietest, 
waar de normen voor uitstoot nu op gebaseerd zijn.

Tijd voor een Clean Fuel Result?
Als een fleetowner daadwerkelijk aan de slag wil met 
het thema luchtkwaliteit, zal hij het aandeel diesels 
in de autovloot moeten verlagen. Alternatieven zijn 

er genoeg: zo zijn er voldoende fleetowners die een 
deel van de vloot al laten rijden op Groengas (CNG), 
of overstappen op hybride wagens. 

Maar liefst zes Groengas (CNG)-modellen 
zijn onlangs verschenen in een lijst met meest 
milieuvriendelijke auto’s. De ranglijst werd 
samengesteld door het Duitse milieu-instituut 
Ökotrend.

Ökotrend rangschikt al sinds 1997 auto’s op basis van 
milieu-impact. Daarbij houdt de instantie niet alleen 
rekening met geluidshinder, brandstofverbruik en 
uitstoot van de auto, ook beoordeelt het de gehele 

levenscyclus. Van productie tot de recycling van 
het voertuig. Zo tellen zaken als logistiek, recycling, 
milieumanagement en ecologische verantwoording van 
de autofabrikant net zo zwaar mee in de beoordeling.

Ook voor 2016 heeft Ökotrend samen met het vakblad 
Auto Test de meest milieuvriendelijke auto’s op een 
rij gezet. Er staan dit jaar maar liefst zes Groengas 
(CNG)-modellen op het podium, in vijf verschillende 
categorieën. 

De milieukampioenen:

• Mercedes Benz B 200C (nr. 1 compacte vans)
• VW EcoUp (nr. 1 miniklasse)
• Opel Zafira Tourer CNG (nr. 1 MPV)
• VW Caddy TGI (nr. 3 compacte vans)
• Audi A3 g-tron (nr. 3 compacte middenklasse)
• Mercedes E 200 NGD (nr. 3 hogere middenklasse)
 [deze is in Nederland (nog) niet leverbaar]

Fleetowners: minder diesels voor 
méér luchtkwaliteit

Groengas (CNG)-auto’s scoren hoog 
in Duitse autotest

Mercedes Benz B 200C (nr. 1 compacte vans) VW EcoUp (nr. 1 miniklasse) Opel Zafira Tourer CNG (nr. 1 MPV)

VW Caddy TGI (nr. 3 compacte vans) Audi A3 g-tron (nr. 3 compacte middenklasse)

tWeetje

PitPoint NL @PitPoint_NL • 03 feb 2016
Wist je dat een paar van de best verkochte auto-
modellen van januari 2016 op #Groengas (CNG) 

rijden? (Via @BOVAG)

Kĳ k voor meer schone auto’s op
pitpoint.nl/showroom


