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1. Huidige situatie
In 2019 is geprobeerd om aan te sluiten bij een initiatief om methanol te vervangen voor waterstof. Er zijn
bijeenkomsten bijgewoond maar er is besloten dat het invoeren van waterstof op dit moment een dood spoor
is. Dat is de reden dat er is gezocht naar een ander initiatief welke beter bijdraagt aan de vermindering van
CO2 uitstoot van het bedrijf.
Sinds 2020 deelt Visser Projectservice B.V. en daaronder ook
Hillson B.V. mee aan het sector initiatief van Will2Sustain
(W2S). Het sector initiatief Brandstofreductie NoordoostNederland heeft als doel het verzamelen en delen van
informatie gericht op het reduceren van CO2-emissies
voortkomend uit brandstofverbruik. Het samen reduceren van
brandstofverbruik staat in dit initiatief dus centraal. Visser
Projectservice B.V. heeft zich aangesloten bij het initiatief
omdat brandstofverbruik, in liters, de grootse groep is als het
om emissies gaat. Wanneer er gereduceerd kan worden in
het brandstofverbruik wordt er direct een belangrijke stap
gemaakt in de reductie van de CO2 uitstoot, welke zichtbaar
zal zijn in de footprint.
2. Huidige verbruiken
Visser Projectservice B.V. en Hillson B.V. in Nederland hebben samen een wagenpark van 56 auto’s in
eigendom of lease vorm. Deze zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
• 8 vrachtauto’s
• 23 bestelauto’s
• 27 personenauto’s
• 1 hoogwerker auto
In de afgelopen jaren is gericht op het verbruik van brandstof een lineaire stijging te zien. Dit is uiteraard te
verklaren door de groei van het bedrijf, maar ook al groeit het bedrijf het doel blijft om te reduceren. Om te
reduceren zijn een aantal actiepunten aangesneden in het actieplan. Deze actiepunten zullen tezamen met
actieve deelname aan het sector initiatief er voor moeten zorgen dat de getankte liters (relatief) omlaag gaan.
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Figuur: Brandstof verbruiksoverzicht in liters 2016 - 2019

3. Actieve deelname initiatief
Vanwege het COVID-19 virus is Visser Projectservice B.V. in 2020 nog niet in staat geweest om aan te sluiten
bij één van de bijeenkomsten die door het initiatief georganiseerd worden. In juni 2020 is een plan van aanpak
2020 – 2023 gepubliceerd op de website van het sector initiatief. Wanneer het weer mogelijk is zal een
voorjaarsbijeenkomst plaatsvinden, ondertussen wordt gekeken of er een radioprogramma opgezet kan
worden. Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website
https://www.brandstofreductie.nl/nieuws-van-het-initiatief/.

