
Universiteitsraad 
 

Rapenburg  
Postbus  
  Leiden 
 

 
 

 
 
Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 27 juni en 4 juli 2022 het 
Duurzaamheidsverslag 2021 besproken. In het algemeen is de Raad blij dat duurzaamheid 
als prioriteit wordt gezien. Hij wil de volgende aandachtspunten meegeven aan het College. 
 
De Raad is positief over de toegenomen aandacht voor duurzaamheid in de diverse 
onderwijscurricula en juicht het ruimere aanbod hierin toe. Wel heeft hij twijfels over de 
representativiteit en betrouwbaarheid van de enquête die ten grondslag ligt aan de 
beschreven behoefte aan meer aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs. De Raad is blij 
met de gedane toezegging dat de betreffende formulering in het jaarverslag wordt aangepast. 
Ook stemt het hem tevreden dat het facultatieve karakter van de opname van duurzaamheid 
in het onderwijs meer zal worden benadrukt in het verslag.  
 
Al is de Raad met het College van mening dat het geen top-down verplichting moet zijn, 
vindt hij dat het College het duurzaamheidsaanbod in het onderwijs onverminderd moet 
blijven aanjagen. Hij juicht het toe dat er moeite wordt gedaan om vraagstukken omtrent 
duurzaamheid zowel op te nemen in opleidingen als discipline-overstijgend te benaderen, en 
dat docenten ondersteuning krijgen als zij duurzaamheid in hun onderwijs willen 
integreren.  
 
De Raad is voorts van mening dat werk gemaakt moet worden van een goede systematiek 
om het energieverbruik van het thuiswerken, online studeren, en de CO2-footprint van 
vliegreizen en andere mobiliteit mee te tellen. Hierbij vraagt hij aandacht voor het te 
optimistisch inschatten van het groene stroomverbruik bij thuiswerken en de voordelen die 
dat heeft, die zijn immers lang niet even onbetwist. De Raad heeft er begrip voor dat het niet 
mogelijk is het daadwerkelijke energieverbruik van activiteiten die thuis worden uitgevoerd 
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te meten. Hij dankt het College voor de toezegging na te gaan of hier een inschatting van 
kan worden gemaakt zonder dat dat veel extra werk oplevert.  
 
Verder moedigt de Raad het College aan om de CO2-footprint van alle activiteiten van onze 
instelling beter te incorporeren in het duurzaamheidsbeleid. Dit kan wat de Raad betreft 
door een berekening op instituutsniveau mee te nemen. Ook vindt de Raad meer aandacht 
in het duurzaamheidsverslag voor het energieverbruik van datacenters binnen en buiten de 
campus op zijn plaats. Hij juicht het toe dat het formuleren van beleid voor het meten van 
de CO2-footprint van de universiteit onderdeel zal zijn van het uitwerken van de 
duurzaamheidsagenda.  
 
De Raad is te spreken over het voornemen om een mobiliteitssurvey uit te zetten in het 
najaar, zodat het inzicht in de CO2-uitstoot van vliegreizen verbeterd wordt. Naar aanleiding 
van de verplichte CO2-compensatie van vluchten heeft de Raad het volgende bij het College 
onder de aandacht gebracht. Aan de ene kant zorgt het verplicht betalen van een CO2-
compensatie door de medewerker zelf voor een gewenste prikkel en kritische afweging van 
de noodzaak van een vlucht. Aan de andere kant kan de CO2-compensatie drukken op het 
persoonlijke budget van onderzoekers, waarbij dit vooral jonge medewerkers zal raken. 
Aangezien treinreizen vaak prijziger zijn dan vluchten, is het de vraag of dit wel billijk is. Hij 
kan zich vinden in de mening van het College dat de prikkel zwaarder weegt, maar wil 
medewerkers voor wie dit tot problemen leidt aanmoedigen dit met de eigen leidinggevende 
te bespreken.  
 
De Raad is blij met de uitnodiging om mee te denken over de uitvoeringsagenda 
duurzaamheid. Daarbij wil de Raad dat in het bijzonder aandacht uitgaat naar de aan de 
duurzaamheidsvisie ten grondslag liggende uitgangspunten: zijn deze nog voldoende actueel 
en accuraat? Het stelt hem gerust dat het College nieuwe ontwikkelingen in de gaten houdt, 
ook ten aanzien van de mogelijkheden om zonnepanelen tevens aan te brengen op 
gebouwen waarbij dit nu ten koste zou gaan van het karakter om zo het totale areaal nog 
verder uit te breiden. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


