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Geacht College,

Hartelijk dank voor de bespreking van de conceptversie van het Milieubeleidsplan 2016 2020.De Raad waardeert het dat hij in een vroeg stadium wordt betrokken.
De Raad heeft meerdere vragen gesteld en opmerhngen geplaatst bij het Milieubeleidsplan.
De hoofdlijn daarin is, is dat de Raad in grote mate tevreden is met het plan. Dat neemt niet
weg dat de Raad wil benadrukken dat er op sommige punten een hoger ambitieniveau zou
mogen gelden. Op andere universiteiten lijkt dit hogere ambitieniveau er wel te zijn.l
De Universiteit wil water en energie besparen door onder andere deel te nemen aan
waterinitiatieven en te waken op het energieverbruik. De Universiteit wil verder de
opwekking van energie door zonnecellen vertienvoudigen (van 0,03% naar 0,3o/o), groene
energie inkopen, een groen reisbureau voor medewerkers inschakelen en lokaal reizen
zoveel mogelijk tot het openbaar vervoer beperken. Hoewel dit goede initiatieven zijn, vindt
de Raad dat de Universiteit meer moet doen. De Raad is verder van mening dat het goed
zou zijn om duurzaamheid een duidelijkere rol te geven in onderwijs en bedrijfsvoering.
Waar nu in het milieubeleidsplan veelal meer duurzame keuzemogelijkheden ontstaan, ziet
de Raad graag dat álle studenten en medewerkers ermee in aanraking komen.
De Universiteit heeft zich voorgenomen om in 2018 voor 807o fair trade in te kopen voor
catering. Aangezien de cijfers hierover moeilijk te achterhalen zijn, vraagt de Raad zich af
hoe hier op kan worden toegezien.

I Bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit
en de

Tilburg University:
http://www.rue.nl/about-us/who-are-we/sustainabilitv/sustainable-construction/proiects/
http://www.uu.nl/oreanisatie/duurzame-uu/nieuwbouw-kantoorpand-eeowetenschappen
http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2014/okt-dec/nieuw-universiteitseebouw-vu-behaaltduurzaamheidscertifi caat.asp

https://www.tilbursuniversitv.edu/nl/camous/ontwikkelins/
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Het plan stelt verder een (marktplaatsachtige) webwinkel voor, om goederen die niet meer
door de Universiteit worden gebruikt aan te bieden aan geïnteresseerden. De Raad vindt dit
een interessant initiatief en is benieuwd naar de uitwerkng van dit plan.
De Raad heeft vernomen dat er een Green Office zal worden opgericht. De Raad vindt dit
een goed initiatief. Wel vraagt de Raad zich af of hiertoe bestemde budget van €50.000 per
jaar voldoende is.
De Raad is benieuwd wat er door de commissie die verantwoordelijk is voor het opstellen
van het definitieve plan doet met de aanbevelingen van de Raad. De Raad ziet mede daarom
uit naar de bespreking van het defìnitieve Milieubeleidsplan 2016 - 2020.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter

