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Op I I juli 2019 heb ik namens het College van Bestuur de petitie 'Climate Call' van Leiden 
University Green Office (LUGO) in ontvangst genomen. Met voorliggende brief willen wij 
laten weten dat het College van Bestuur dit initiatief steunt, en inzicht bieden in de stappen 
die zij voornemens is te nemen in het verduurzamen van de universiteit. 

De Universiteit Leiden is reeds op verschillende terreinen actief als het gaat om duurzame 
initiatieven. Sinds 2016 werkt zij aan de uitvoering van haar eigen Milieubeleidsplan 
20162020 door inzet op bijvoorbeeld afvalscheiding, besparingen in water-, papier- en 
energieverbruik, duurzame inkoop en (aanbod in) kantines, het stimuleren van het gebruik 
van openbaar vervoer, en het verminderen van de C02-footprint. De resultaten op dit gebied 
zijn te lezen in het Duurzaamheidsverslag 2018. 

Omdat het huidige milieubeleidsplan in 2020 afloopt en we onze ambities willen 
aanscherpen, zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen van een nieuw 
duurzaamheidsprogramma. Hierbij maken wij de keuze om eerst een duurzaamheidsvisie 
voor 2030 te ontwikkelen, om vervolgens hierop een duurzaamheidsprogramma voor de 
periode 2021-2025 te baseren, die gezamenlijk een bouwsteen kunnen zijn voor het nieuwe 
strategisch plan van de universiteit. Uiteraard zullen de financiële investeringen in 
duurzaamheid bezien moeten worden in samenhang met andere prioriteiten van het 
strategisch plan. 

Deze aanpak sluit aan bij de door u aangeboden petitie waarin u de universiteit vraagt een 
strategische lijn voor het duurzaamheidsbeleid uit te zetten om zodoende bij te dragen aan 
een oplossing voor het klimaatprobleem. 
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Blad 2/2 Een duurzame universiteit komt tot stand vanuit de universitaire gemeenschap zelf. Wij hechten 
er daarom aan om bij de ontwikkeling van een nieuwe duurzame koers regelmatig in gesprek 
te treden met alle betrokkenen en experts in de periode die voor ons ligt. 

Wij willen ook LUGO uitnodigen om actief mee te denken over oplossingen voor de 
uitdagingen op dit terrein. U kunt aan het einde van dit kalenderjaar een uitnodiging voor 
een eerste gesprek daartoe tegemoetzien. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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