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De bedrijfsmissie van 4Infra is gebaseerd op 3 pijlers, namelijk partnerschap, flexibiliteit en kwaliteit.
Deze pijlers hebben betrekking op de dagelijkse werkzaamheden van 4infra. Naast deze drie pijlers
van de bedrijfsmissie vindt 4Infra het van belang een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Hiermee onderstreept 4Infra het belang om bij werkzaamheden te streven
naar een duurzame toekomst voor iedereen. Een onderdeel van maatschappelijk verantwoord
ondernemen is het rekening houden met de omgeving en het milieu. Het beleidsdoel is om continu te
streven naar minder energieverbruik in de bedrijfsvoering.
Scope 1 en 2
De doelstelling van 4Infra is om in 2016 ten opzichte van 2015 de CO2-emissie met 1% te
verminderen per fte, voor directe en indirecte emissies (scope 1 en 2).
Voor zakelijk vervoer wordt de CO2-emissie berekend per gereden kilometer. Hierdoor heeft het
toenemen van het aantal projecten en/of kilometers geen negatieve invloed op de resultaten. 4Infra wil
weliswaar besparen op de CO2-emissie maar dit mag het groeien van 4Infra niet in de weg staan.
Projecten
De doelstelling van 4Infra voor projecten is om in 2016 ten opzichte van 2015 de CO2-emissie met 1%
te verminderen per begroot uur, voor directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)
Scope 3
Voor woon-werkverkeer wordt gestreefd naar 1% CO2-reductie per fte. Doelstelling regionaal
aanbesteden; bewust omgaan met het inschrijven op projecten met het oog op de locatie in Nederland
ten opzichte van Zwolle.
Daarnaast wordt actief samen gewerkt met partners in de keten op t.b.v. CO2-reductie met de
uitkomsten van de ketenanalyses. 4Infra wil zich ook inzetten voor duurzame initiatieven in de
spoorwereld.
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Om de doelstellingen van het energiebeleid te bewerkstellingen is door 4Infra een
energiemanagement programma opgezet. In dit energiemanagement programma wordt:
- de energie- en CO2-emissies in kaart gebracht en bijgehouden;
- het energieverbruik en de CO2-emissie beoordeeld aan de hand van de doelstellingen;
- energiebesparende en emissiereductiemaatregelen gepland en uitgevoerd;
- het resultaat van de energiebesparende maatregelen periodiek beoordeeld;
- geplande activiteiten ter vermindering van de CO2-emissie en energieverbruik geactualiseerd;
- intern en extern periodiek gecommuniceerd over de resultaten en maatregelen.
Om het energiebeleid uit te voeren is een verantwoordelijke duurzaam beleid aangewezen. Daarnaast
worden jaarlijks financiële middelen ter beschikking gesteld, deze middelen worden op een
pragmatische wijze gebruikt.
Om het energiebeleid te realiseren streeft 4Infra ernaar om voortdurend:
- medewerkers te betrekken bij de uitvoering van het energiebeleid;
- passende maatregelen te nemen op het gebied van techniek, organisatie en gedrag;
- op de hoogte te blijven van nieuwe mogelijkheden om het energiegebruik te beperken;
- nieuwe maatregelen te beoordelen op hun efficiency;
- te voldoen aan relevante wet- en regelgeving;
- de verschillende energiegebruiksgegevens te meten, registreren en controleren;
- te zoeken naar nieuwe methoden om energiegebruik betrouwbaarder te meten.
De directie van 4Infra BV
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J. Gerressen, directeur

E. Sjonger, directeur
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