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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft in zijnvergaderingen van 30 januari en 13 februari2OIT het
Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan besproken.
De Raad wil naar aanleiding hiervan het volgende naar voren brengen.

Voor de dienstreizen is de regel dat bij reizenkorter dan zes uur geen vlucht met een
vliegtuig genomen kan worden. Bij het Universitair Reisbureau is het echter lastig om aan
treintickets te komen. Deze zijnvaak ook vele malen duurder dan een reis met het vliegtuig.
Als de Universiteit voorop wil lopen met groener reizen, dan moet de reisagent met betere
alternatieven komen voor treinreizen. De Raad is verheugd om te vernemen dat het College
zich achter dit standpunt schaart en hierop actie zal ondernemen
De Raad ziet uit naar de rapportage van de evaluatie van de dienstreizen in 2016, waarin
onder andere aandacht is voor de gebruikte vervoersmiddelen.
De Raad is zeer te spreken over het voornemen van het College om een scriptieprijs in het
leven te roepen op het gebied van duurzaamheid. Middels deze prijs kan men gestimuleerd

worden om een scriptie te schrijven die raakt aan duurzaamheidsonderwe{pen en/of de
implementatie daarvan binnen de Universitaire organisatie. Deze prijs zou nog extra
toegevoegde waarde kunnen krijgen als de Universiteit de uitvoerbaarheid van de
voorstellen uit het onderzoek meeneemt bij het verhezen van de winnaar.

Tot slot wil de Raad graag het College aansporen om de faculteiten te stimuleren om werk te
maken van de duurzaamheidsambities uit het Milieubeleidsplan. Nu is er op een aantal
eenheden na nog altijd een afr,vachtende houding. Daar spreekt weinig ambitie uit. Zeker als
het gaat om de ambities op het gebied van onderwijs en onderzoek.
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Aangezien de Universiteit heeft aangegeven niet bij de middenmoot te willen behoren, maar
voorop wil lopen, is het van belang dat deze ambitie in alle bestuurslagen gedeeld wordt.
De Raad is blij dat het College in de vergadering van 13 februari 2017 aangafhier meer

verantwoordelijkheid in te willen nemen en dat dit onderwerp direct in het volgende
Onderwijsb eraad zal worden besproken. De Raad wil graag op de hoogte worden gehouden
van dit proces.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol

Voorzitter

