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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 28 juni en 5 juli 2021 het 
Duurzaamheidsverslag 2020 en de Routekaart energietransitie besproken. Hij wil graag de 
volgende punten onder de aandacht brengen bij het College. 
 
Duurzaamheidsverslag  
De Raad memoreert de toezegging dat een Engelstalige samenvatting zal worden toegevoegd 
aan het duurzaamheidsverslag om de toegankelijkheid voor de gehele academische 
gemeenschap te bevorderen. Dit ligt volgens de Raad in het verlengde van de inzet op 
bewustwording, waarvan hij het belang onderschrijft.   
 
In het verslag constateert de Raad dat op het terrein van de uitvoering/realisatie van 
duurzaamheidsambities nog veel te winnen is. Met name op het gebied van de inzet van 
middelen en bestuurlijke coördinatie ziet hij ruimte voor verbetering. Daarover gaat de Raad 
graag verder in gesprek met het College.  
 
De Raad ziet uit naar de behandeling van de duurzaamheidsvisie als bouwsteen voor het 
nieuwe strategisch plan en wenst op dit thema input te leveren. Brede aandacht daarvoor is 
immers onderdeel van zijn speerpunten. De Raad betrekt daarbij graag de brief  ‘advies 
medezeggenschapsinitiatief betreffende duurzaamheid’. Hij is blij met de toezegging van het 
College dat de concept-duurzaamheidsvisie op korte termijn met de Raad gedeeld zal 
worden. 
 
Routekaart Energietransitie  
De Raad maakt graag complimenten voor de gedetailleerde uitwerking van de Routekaart, 
maar constateert tegelijkertijd dat de bestuurlijk-strategische afweging in het stuk ontbreekt. 
Die acht de Raad essentieel voor het voeren van het juiste gesprek over ambities en realisatie 
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enerzijds, en de inzet van financiële middelen en de daarbij horende afweging anderzijds. 
Hij dankt het College voor zijn bereidheid tot een vervolggesprek daarover.   
 
Inhoudelijk merkt de Raad op dat de toenemende vraag naar datacenters en laboratoria een 
complexe uitdaging vormt die speciale aandacht behoeft. In dit verband constateert de Raad 
dat bij de afweging omtrent datacenters, nieuwe laboratoria-faciliteiten en thuiswerken het 
duurzaamheidseffect van deze beslissingen onvoldoende onderdeel is van de afweging. Daar 
ziet de Raad ruimte voor verbetering, al heeft hij van het College begrepen dat het verbruik 
bij thuiswerken niet hoeft te worden meegerekend volgens de regelingen rondom het 
klimaatakkoord en dat faciliteiten als een datacenter en meethal verantwoordelijk zijn voor 
het merendeel van het verbruik. Het stemt de Raad tevreden dat het College aandacht heeft 
voor het terugdringen van overbodig materiaal in het nieuwe datacenter, als onderdeel van 
de afspraken die in een volgende fase zullen worden gemaakt met gebruikers.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 
 


