Fair Infra Mission Statement
maximale positieve maatschappelijke impact

1. Maatschappelijke urgentie
De wereld verandert in een hoog tempo. De maatschappij komt voor steeds
grotere uitdagingen te staan. De effecten van klimaatverandering en de
uitputting van grondstoffen zijn, ook in Nederland, voelbaar. De roep om
duurzamere vormen van ondernemen en de vraag naar alternatieve, duurzame
energiebronnen neemt toe. Kortom, mondiale issues openbaren zich steeds
sterker in ons rijke, dichtbevolkte en kennisintensieve deel van de wereld.
2. Infra faciliteert duurzaam
De infrabeheerders in Nederland spelen een unieke rol in deze veranderende
samenleving. Enerzijds faciliteren we de transitie naar een meer duurzame
wereld met aanpassingen aan onze infrastructuur. Anderzijds hebben onze
activiteiten ook negatieve impact door onze emissies en inkoop van niet
hernieuwbare grondstoffen.
3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor grote impact
Alle infrabeheerders hebben vanuit hun rol een duidelijke maatschappelijke
verantwoordelijkheid. De verduurzaming van de samenleving is een uitdaging die
uitstekend past binnen de activiteiten van de infrabeheerders. Wij kunnen de
duurzame ontwikkeling vanuit de eigen ketenpositie gezamenlijk versnellen door
bewust om te gaan met emissiereductie en de migratie naar circulair
materiaalgebruik, in samenwerking met leveranciers, te versnellen. Gezien de
grote collectieve impact van alle maatschappelijke infrabeheerders samen,
draagt dit direct bij aan significant lagere CO2-uitstoot in Nederland en de
kanteling naar een circulaire economie.
4. Samen streven naar Fair Infra
De deelnemende infrabeheerders spreken de ambitie uit intensief samen te
werken op energiebesparing, circulair c.q. eerlijk materiaalgebruik en gebruik
van duurzame energie voor de aanleg, beheer en onderhoud van onze
infrastructuur. Fair Infra is het nieuwe uitgangspunt in onze relatie met
leveranciers en we garanderen hiermee een stabiel speelveld voor duurzame
innovatie. Samen streven we naar;

Significante verlaging van ons jaarlijks energiegebruik, waarvan 9,6 TWh
aan stroom;

Vergroening van het resterende energiegebruik en daarmee een
significante verlaging van onze CO2-emissies;

Significante verhoging van hernieuwbare grondstoffen en gerecyclede
materialen in onze ketens;

Een maximale positieve maatschappelijke impact van onze
infrastructuur.

1

Deze coalitie valt onder het
programma Ambitie 2020 van

5. Samen werken aan Fair Infra
De deelnemende infrabeheerders conformeren zich elk aan de volgende
verantwoordelijkheden:
- Uitvoering van tenminste één icoonproject op het gebied van energiebesparing,
vergroenen of circulair materiaalgebruik. Deze projecten kenmerken zich door
een sectorvernieuwend karakter en vergroten de kennisbasis en het draagvlak
voor aanpassing van beleid.
- Het jaarlijks publiekelijk bekend maken van haar progressie op de
icoonprojecten, evenals haar progressie op de totale maatschappelijke impact
van de beheerde infrastructuur. Uitgevoerde onderzoeken en resultaten per
partij worden gedeeld om maximaal gebruik te maken van elkaars inzichten.
- Medeverantwoordelijkheid dragen voor het goed functioneren van het platform
Groene Netten en haar ambities.
6. Beoogde thema’s
Het innovatieve karakter van sectorvernieuwende projecten betekent een risico en
daarmee dynamiek. De deelnemende infrabeheerders bewaken dat er altijd tenminste 6
projecten parallel worden uitgevoerd. Thema’s waarbinnen de projecten worden
ontwikkeld zijn:
- Energiebesparing in bedrijf
- Circulaire kabels
- Circulair spoor
- Vergroenen energiegebruik
- Fair IT
- Sharing assets
7. Groeien naar 2020
De deelnemende infrabeheerders streven naar meer samenwerking op de hier
genoemde onderwerpen richting 2020. De samenwerking staat geheel ten dienste van
de individuele verandersnelheid van de organisaties. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of
deze is verhoogd en of de samenwerking wordt gecontinueerd.
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