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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 29 juni en 6 juli 2020 het 
Duurzaamheidsverslag 2019 besproken. Hij is verheugd opnieuw vast te stellen dat ook het 
College duurzaamheid als een van zijn speerpunten beschouwt. De Raad wil graag het 
volgende meegeven.  
 
Ten eerste vindt de Raad het erg belangrijk dat de duurzaamheidsambities van de instelling 
hun beslag krijgen in een duurzaamheidsvisie. Hij heeft er begrip voor dat deze langer op 
zich laat wachten, om onderdeel te kunnen zijn van de strategische planvorming die door de 
corona-pandemie vooruit is geschoven. Op deze manier kan ook de nieuwe voorzitter van 
het College betrokken zijn bij het vormen van de visie. Het stelt de Raad gerust dat het 
College in de tussentijd doorgaat met het uitvoeren van het milieubeleidsplan. 
 
Ten tweede heeft het College bij de bespreking van het duurzaamheidsverslag 2018 de 
toezegging gedaan dat het zou werken aan een voorstel om SDG-labeling toe te passen in het 
onderwijs. Uit het duurzaamheidsverslag 2019 en de voorbereiding van de Raad is gebleken 
dat SDG-labeling in het onderwijs niet gebruikt wordt. De verklaring van het College dat het 
dit najaar de tijd wil nemen om te bekijken wat een goede methodiek is, kan de Raad 
billijken. Hij wil hierbij opmerken dat dat aandacht voor de SDG’s wat hem betreft geen 
verplichting moet zijn voor docenten, maar dat dit wel een meerwaarde heeft op die plekken 
in het onderwijs waar het voor de hand ligt. 
 
Ten derde is de Raad van mening dat uit een duurzaamheidsverslag als dit opgemaakt moet 
kunnen worden op welke wijze er wel en op welke wijze bewust niet aan duurzaamheid 
wordt gewerkt. Nu ontbreekt er bij een aantal doelstellingen een toelichting, omdat er geen 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar. Hij memoreert de toezegging 
van het College om voortaan ook in het verslag te vermelden welke punten vooruit zijn 
geschoven of vertraging hebben opgelopen, en waarom. 
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Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 


