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FC Groningen geeft groen gas
Op 18 oktober heeft de Biomotion Tour de Euroborg in
Groningen aangedaan. Voor aanvang van de wedstrijd
Groningen – Utrecht werd het publiek bekend gemaakt met de
Groen gas visie van de FC en biobrandstoffen.
FC Groningen wil duurzaamheid stevig aan de club verbinden en
de club uitbouwen tot groen icoon en ambassadeur van het
noorden. Niet alleen de clubkleur en het stadion zijn groen, maar de
club staat ook bekend om de stabiele en toekomstbestendige
koers. Een hele concrete invulling is de aanschaf van een
bedrijfsvoertuig op groen gas. Rondom de gelijkgespeelde wedstrijd
is de sleutel van deze wagen overhandigd door de Commissaris der

Bron: Aardgasmobiel

Onlangs geopend:
Texaco - Pluto 3
8448 CM Heerenveen
Autobedrijf de Grote
Hondsrugweg 20
7811AE Emmen
Salland Olie - Kleefstraat 3
8028PR Zwolle
Overig nieuws

Koningin, Max van den Berg aan de directeur van FC Groningen,
Hans Nijland.  www.groningengeeftgroengas.nl
De Biomotion is een tour met voertuigen rijdend op biobrandstoffen die door 7 landen en 35
steden is getrokken in 31 dagen. Het doel van de tour is om het grote publiek bekend te maken
met de mogelijkheden van biobrandstoffen.  www.biomotiontour.eu

TNT post zet in op aardgas
TNT Post heeft 52 auto’s aangeschaft die rijden op aardgas. De
aanschaf van aardgaswagens is volgens het bedrijf een volgende
fase in de overgang op CO2-neutraal groen gas en past hiermee
binnen de Planet Me – ambitie van TNT om het eerste post- en
expresbedrijf ter wereld te worden dat emissievrij opereert.

Nieuw belastingplan: aardgas voordeel!
Binnen de nieuwe beleidsplannen van de overheid om het rijden te belasten met o.a.
kilometerheffing en nieuwe BPM tarieven heeft men kortingen voorgesteld voor biobrandstofrijders.

Simon Loos rijdt op aardgas met
de Mercedes Econic trekker

Bij het aanschaffen van een auto met aardgasmotor wordt een eenmalige BPM korting toegepast
van € 500, -. E85 krijgt als brandstof ook een stimulans: de accijns op de dure mix tussen benzine en
bio-ethanol wordt met 27 procent verlaagd. Verder wordt de bijtelling voor elektrische en andere
auto’s die geen uitstoot hebben (waterstofauto’s bijvoorbeeld) tot 2014 op 0 procent gezet.

Projectbureau DuMo rijdt sinds
begin 2010 op aardgas!

Aardgas, het enige alternatief
voor benzine & diesel
Sergio Marchionne, CEO van de Fiat Group & Chrysler Group,
heeft een visie met een auto-industrie die geconfronteerd wordt
met ernstige economische en klimaatproblemen.

Nieuwe Volvo bi-fuel V70 vanaf
nu ook omgebouwd in Nederland

Hij stelt voor om een andere aanpak te kiezen waarin auto’s niet als een op zichzelf staand
object worden gezien maar als onderdeel van een groter geheel. Hij zegt dat aardgas het enige
realistische, meest natuurvriendelijke en goedkope alternatief is. Toch lijken de Europeanen het
belachelijk te vinden om op aardgas te gaan rijden. Vervolgens pleit hij dat technologische
evolutie ook in de markt levensvatbaar moet zijn. Het klimaatprobleem kan volgens hem dan ook

Fiat Fiorino: “Van of the Year

niet opgelost worden door individuele initiatieven. We moeten deze crisis aangrijpen om

2009” nu op aardgas leverbaar

structurele problemen aan te pakken met daadkracht en snelheid.  www.ngvglobal.com

