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Doelstelling(en): 

Infratechniek & Mobiliteit verduurzamen. 

 

Bevorderen van een goed ondernemersklimaat en zorgen voor de juiste beleidsmatige 

randvoorwaarden, zodat de aangesloten bedrijven met hun kennis, producten en diensten een 

optimale bijdrage kunnen leveren aan een duurzame gezonde leefomgeving in Nederland. 

 

Initiatief deelnemer(s): 

Techniek Nederland 

Van Gelder Groep 

Van Vuure 

Vialis 

Kanters 

Siersgroep 

Heijmans 

 

Frequentie bijeenkomst: 

4 keer per jaar 

 

Inspanning: 

 
Ondergrondse Infratechniek: 

1. Hebben een verbinding gemaakt met strategische thema Energie & Klimaat van de 
vereniging. 

 
Duurzame en circulaire branche: 

2. In 2021 hebben we inzichtelijk gemaakt wat het Klimaatakkoord en de hieruit lopende 
infrastructuurtrajecten voor lidbedrijven Smart Infratechniek concreet betekend.  

 
3. Is er een visie op hoe lidbedrijven kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen in hun eigen 

bedrijfsvoering. Techniek Nederland voorziet hierbij in praktische handvaten om dit te 
realiseren.  

 
 
Stand van zaken en Planning: 

1. In Q3 gerealiseerd. O.a. door Mensen maken de transitie en Energiewet consultatie. 
Techniek Nederland is aangesloten op Gemeentelijk en Provinciaal overleg (IPO) op de 
beleidsvelden Mobiliteit en Klimaat en Energie. 

 
2. Q3 2021: RES-en MIEK vertaald naar kansen en toegankelijk via webtool. 

 
3. Q3 2021: Website live: energietransitiedoorinstal lateurs.nl. 
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Ketenanalyse: 

Binnen Stam&Co is er een ketenanalyse analyse uitgevoerd. Deze ketenanalyse heeft betrekking 

op: 

- Het terugdringen van mobile materiaalstromen. 

 

Dit betekent dat Stam&Co inzicht heeft in de volgende emissie uit de scope 3: 

- Het terugdringen van brandstofverbruik inzet vervoer logistieke stromingen. 

 

Hiermee sluit de ketenanalyse aan op het sectorinitiatief “Infratechniek Mobiliteit”. 

 

Doel sector initiatief: 

Bevorderen van een goed ondernemersklimaat en zorgen voor de juiste beleidsmatige 

randvoorwaarden, zodat de aangesloten bedrijven met hun kennis, producten en diensten een 

optimale bijdrage kunnen leveren aan een duurzame gezonde leefomgeving in Nederland. 

 

Subdoelen die hiermee worden bereikt:  

- Ketensamenwerking bevorderen met ketenpartners. 

- Duurzame & Circulaire branche. 

 

Monitoring en resultaten: 

- Nog niet van toepassing. 

 

 
 

Verdere CO2 Informatie: 

www.stamenco.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.stamenco.nl/

