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Geacht College,

In reactie op uw verzoek om advies in uw brief d.d. 2 maart 2016 inzake het
Milieubeleidsplan2016-2020 vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De Universiteitsraad adviseert graag positief over het Milieubeleidsplan 2016-2020.}Iij is
bovendien tevreden dat hij in een vroegtijdig stadium betrokken is bij de ontwikkeling van
het plan.

De Raad dankt het College voor de toezegging om het papierverbruik voor externe
communicatie op het bestuursbureau met een CO2-benchmark in kaart te brengen. Ook
roept de Raad het College op om initiatieven te ontplooien en te stimuleren om ook het

papiergebruik in de rest van de organisatie in kaart te brengen en terug te dringen.

Er kan volgens de Raad nog een grote slag geslagen worden op het gebied van

energiebesparing. Met name door in de universitaire gebouwen dubbel glas te plaatsen. De

Raad kan zich voorstellen dat dit niet gebeurt in de gebouwen die in de komende jaren

vervangen worden. De Raad roept het College op om in zoveel mogelijk panden, ook in
monumentale, hoewel regelgeving daar soms lastig is, dubbel glas te plaatsen.

De Raad vindt het belangrijk te benadrukken dat het College niet te afwachtend is met het
treffen van milieuvriendelijke maatregelen, zoals het plaatsen van elektrische oplaadpalen

voor auto's en fìetsen. Het College dient niet alleen te wachten op de vraag van studenten of
medewerkers hiertoe, maar moet ten dele ook vast beginnen met het aanbod hiervan. In
algemene zin vindt de Raad het een goed streven om studenten en medewerkers te

stimuleren om op een duurzame manier van thuis naar de universiteit te komen.

Tevens ziet de Raad grote voordelen in de toezegging van de relatieve uitbreiding van het
vegetarische aanbod in restaurants. Ook hierin vindt de Raad het een goed streven om
studenten en medewerkers te stimuleren om duurzaam te eten.
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De Raad wil als laatste erop wijzen dat er op eenduidige wijze over het duurzaamheidsbeleid

bij de Universiteit gecommuniceerd dient te worden.

Hoogachtend,

niversiteitsraad,
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