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Mobiliteit versus
Klimaat & Duurzaamheid

Van A - Z

Waar hebben we het eigenlijk over.

Jeroen van de Braak (RAI Aftermarket)



Maatschappelijke klimaatdiscussie 
en autorijden

1. CO2 (opwarming)
• Verdrag van Parijs, wereldwijde lange termijn effect

2. Emissies (luchtkwaliteit)
• Milieuzones en binnensteden autoluw, lokaal en korte termijn

3. Grondstoffen (schaarste aardmetalen)
• Recycling van voertuigen en beperking van productie, lokaal en wereldwijd

4. Ruimtebeslag (voertuigen en wegen)
• Hoe benutten we de beschikbare ruimte voor alle maatschappelijke belangen, lokaal (exponentiele groei wereldbevolking)



CO2 (opwarming)

• Het produceren (circulaire economie, Lokaal - landelijk - Europa – Wereld))

• Het rijden (brandstoffen, snelheid, verbrandingstechnologieën, doorstroming)

• Het onderhouden (goed onderhoud, hergebruik onderdelen)

• Het recyclen (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, ladder van Lansink)

• De wettelijke CO2-normen, aanscherping cyclus (van NEDC naar WLTP)

• Van 130 gram naar 95 gram per km (alleen de brandstof / energiedrager, zeer complex, van vraag gestuurd naar 
aanbod gestuurd)

• Nederlandse stimulering, 0 gram CO2 per km, is leaserijder, is 100% Elektrisch……..?

Minder hard rijden is minder CO2, stilstaan is het ergste. 



Emissies (luchtkwaliteit)

• Emissies van voertuigen 

• Productie en energiedragers (accu, waterstof, benzine, diesel)

• Emissieplafonds binnensteden (roet/fijnstof en Stikstof/Nox)

• Wettelijke emissienormen voertuigen (euro 0 t/m 6 versus 0 t/mVI)

• Euro 6 d-temp / RDE

• Referentiebrandsbrandstof E5, E10 en B7 versus nieuwe brandstoffen (GTL, HVO, Renewable diesel, Aspen, 
Ecomaxx, CNG, etc.)

• Fabrikanten kunnen andere brandstoffen in EN-normen vrij geven (PSA)

• Regelgeving beperkt de duurzaamheidsinnovaties?

• Doorstroming / harder rijden is minstens meer emissies (100 km/uur),  stilstaan is het ergste. 

• Goed onderhoud / APK / premium brandstoffen



Emissies (luchtkwaliteit)

Emissieplafonds van Steden

• Milieuzones (vrachtwagen, bestelauto, personenvoertuig, brommer)

• Binnensteden voldoen aan roetnormen (roetfilters) 

• Binnensteden gaan boven de voorgeschreven limit van Nox (SCR ad blue filters)

• Voertuigen op accu’s en waterstof produceren lokaal geen emissies (nieuw voertuig nodig)

• CNG en LPG zijn positief voor emissies

• Referentiebrandstof EN 590 / EN 15940 (Benzine norm tot 15% bijmengen, diesel normen tot 30% bijmengen)

• Schonere benzine (ARBO) en diesel is beschikbaar,  GTL, Aspen, EcoMaxx, Alkylaat brandstof (geen nieuw voertuig nodig)

• Ook in CO2 vriendelijke variant: HVO, Blauwe Diesel, Renewable diesel, XTL (geen diesel noemen / FAME)
• Tot 40% minder emissies

• Tot 90% minder CO2

• Volvo V70 (euro V) gaat van CVO van 149 gr/km richting 30 gr/km (vooral CO2 winst en beetje emissies, zonder productie nieuw voertuig) 



Grondstoffen (Schaarste aardmetalen)

• Beschikbaarheid van benodigde grondstoffen productie voertuig

• Beschikbaarheid benodigde grondstoffen voor productie energiedrager (accu, elektromotoren etc. = zeldzame 
aardmetalen)

• Ladder van Lansink

• Consumeren heeft zijn grenzen

• Grenzen aan nieuwverkoop 

• Grenzen aan hergebruik

• Produceren van een nieuwe voertuig als de duurzame levensduur erop zit

• Mobiliteitsdiensten aanbieden i.p.v. mobiliteitsproducten 



Zeldzame Aard Metalen



Ladder van Lansink



Ruimtebeslag (voertuigen en wegen)

• Files versus beschikbare ruimte voor wegen.

• Parkeerproblemen en doorstroming versus leefbare/bereikbare steden.

• Maar hoe gaan we dan de groei van mobiliteit van mensen en transport van goederen de 
komende jaren opvangen?

• Dynamische snelheden

• Slottijden



Groei mobiliteit autorijden



Exponentiele groei wereldbevolking



Ruimtebeslag (binnensteden)



Binnensteden (hitte, regen en geluid)



Krantenkoppen

• Actualiteiten van de laatste tijd…….

• Het onderwerp leeft…..

• Iedereen heeft een mening

• Iedereen heeft een belang

• Valse voorlichting



Vragen van belang

• Digitale revolutie als oplossing voor al u problemen

• Beschikbare ruimte en grondstoffen optimaal benutten (we hebben één planeet)

• Alle modaliteiten en energiedragers inzetten

• Optimaal de duurzame levensduur van een voertuig benutten (dit is inclusief productie)

• Optimale economische levensduur niet meer het monopoly van het gelijk

• Totale effecten (Co2, Emissies, ruimtebeslag en grondstoffen) voor de maatschappij 
optimaliseren (niet alleen in euro’s)

• Balans tussen belangen van overheid, burgers, bedrijfsleven, NGO



Wat doet de politiek / overheid

Europa

• Verdrag van Parijs (CO2 reductie)

• NEDC, WLTP (strengere regels voor Co2 en Emissies)

• Regels voor hergebruik van producten (Ecodesign richtlijn / onderhoud en reparatie)

Nederland

• Klimaatakkoord (elektrisch rijden)

• Deltaplan Mobiliteit (mobiliteitsaliantie)



Wat doen burgers

• Het redden van het eigen-belang



Wat doet het bedrijfsleven

• Bedrijfsrendement als monopoly van het gelijk (daar profiteren we allemaal van) 



Wat doen NGO’s

• Het redden van de aarde



Duurzaamheid is ook….. 

• De duurzame levensduur van een voertuig slim benutten

• Herwaardering van reparatie en onderhoud

• Herwaardering van het vakmanschap 

• Felyx krijgt vergunning omdat scooters 15 jaar mee gaan

• Je verkoopt mobiliteit i.p.v. een voertuig



Duurzaamheid is ook….. 

100% elektrische auto’s 

produceren ook CO2 

Bij productie & rijden

160.000 km/28 kWh accu



Duurzaamheid is ook….. 



Duurzaamheid is ook….. 

• CO2 vriendelijke brandstoffen reduceren direct en bij iedereen

• Emissie vriendelijke brandstoffen reduceren direct en bij iedereen

• 100% elektrisch produceert ook CO2 (vooral bij productie)

• Herwaardering van langdurig gebruik van producten/voertuigen

• Duurzame levensduur van een voertuig versus economisch levensduur

• Kijk naar de hele cyclus versus alleen nieuwverkoop

• Exporteren van grootschalig gesubsidieerde voertuigen bij einde contract (relatief oud wagenpark)

• Elektrische auto’s importeren versus eigen productie/industrie in Nederland



Duurzaamheid is ook….. 

Realisme gevraagd
Alleen elektrische voertuigen is niet voldoende om het klimaat te redden.   

Moed gevraagd
Het individueel belang vindt het klimaat redden niet leuk. 

Laten we elkaar scherp houden
Duurzaamheid maakt niet bij iedereen populair. 


