Duurzame ontwikkeling
Beleid
In 2007/2008 is vanuit diverse geledingen de behoefte geuit om als universiteit helder aan te
geven waar we in termen van duurzaamheid voor staan en voor gaan. Met de medewerkersen studentgeledingen van de U-raad is hierover gesproken en na de inventarisatie van alle
initiatieven op dit gebied heeft een werkgroep zich gebogen over de inhoud van
duurzaamheidsmissie en de vertaling daarvan in een duurzaamheidsagenda 2008-2010.
Deze agenda is opgebouwd uit de volgende onderdelen: onderwijs, onderzoek, beheer en
bewustwording.
Na het positieve besluit over deze missie en agenda is een werkgroep Duurzaamheidsbeleid
UM gestart met de zorg voor de agenda en het coördineren van duurzaamheidsinitiatieven.
Onderwijs
Er is eind juni 2008 een accreditatie-aanvraag ingediend voor een nieuw masterprogramma
Sustainable Development. De aanvraag is nog in behandeling. Sinds enkele jaren worden er
op bachelor niveau vakken in het kader van sustainable development gegeven. Op master
niveau wordt onder andere de track “sustainable development” binnen het Master Program in
Public Policy and Human Development van de Maastricht Graduate School of Governance
gegeven. Op PhD niveau loopt het programma Sustainability, Policy and Practice (SSPP).
Daarnaast heeft de UM samen met de VU en het Centre for Development Studies (CDS,
Ghana), een masterprogramma ‘Governance and Sustainable Development’ ontwikkeld voor
de Cape Coast University in Ghana.
Onderzoek
In lijn met het strategisch programma van de Universiteit is een plan geschreven voor een
Maastricht University graduate school of SusTainability Science (MUST). Deze school is in 2008
goedgekeurd en wordt momenteel verder ontwikkeld. Met de huidige en toekomstige
onderzoeksbasis binnen de Universiteit Maastricht op het gebied van Duurzame Ontwikkeling,
heeft MUST de potentie om zich verder te ontwikkelen in een School die een belangrijke
bijdrage levert aan de onderwijs- en onderzoeksstrategie op het gebied van duurzame
ontwikkeling van de Universiteit, zowel op (Eu)regionaal als internationaal niveau.

Energie
In verslagjaar is de UM toegetreden tot de MJA3 (Meerjaren afspraak Energie-efficiency) en
verplicht zich hiermee tot 2020 een reductie van 30% CO2 uitstoot per m2 te bewerkstelligen
ten opzichte van 2005. Om dit te bereiken wordt om de 3 jaar een EEP (Energie
Efficiencyplan) opgesteld waarin de te nemen maatregelen staan vermeld. Buiten deze
maatregelen zijn in 2008 bij verbouwingen optimalisaties doorgevoerd als:
•
Hoogrendement warmteterugwinning (Bou statenzaal, Deb 1, Uns 40, Uns 60en Ts
49A)
•
Gebruik warmteoverschot in onderwijsgroepsruimten van aanvullende koeling
p.c.ruimte (Ts 49A)
•
Optimalisatie GBSinstellingen (GL17, Kap 2)
•
Optimalisatie luchtdoorstroom, vermindering van 35% en herinstelling
inblaastemperatuur (GL 17)
Inkoop
De Universiteit Maastricht participeert in de Strategische Werkgroep Duurzaamheid
gecoördineerd door de VNSU.
Senternovem (onderdeel van VROM) stelt de duurzaamheidcriteria voor de verschillende
inkooppakketten vast voor kantoormeubelen en energie tot wegen en kantoorgebouwen. De
criteria worden juridisch getoetst en zo opgesteld dat alle overheden ze kunnen toepassen.

Voor de eisen geldt dat er voldoende aanbod vanuit de markt is en dat de kosten niet
substantieel stijgen. Daarnaast bevatten de criteria ‘wensen’. Op deze punten kunnen
leveranciers zich onderscheiden, net als op de prijs. Met behulp van de criteria kunnen de
overheden duurzaamheid inpassen in hun inkoopbeleid en de doelstellingen realiseren. Op dit
moment zijn voor 43 van de 85 benoemde productgroepen duurzaamheidscriteria
beschikbaar.
Op 3 december 2008 heeft de minister van VROM met vertegenwoordigers van Hogescholen
en Universiteiten het convenant duurzaam inkopen ondertekend. Het Hoger Onderwijs
verplicht zich hiermee om voortvarend aan de slag te gaan met duurzaam inkopen: de
doelstelling is dat hogescholen en universiteiten uiterlijk in 2012 voor tenminste 50%
duurzaam inkopen. De UM heeft een hoger ambitieniveau: vanaf eind 2008 worden altijd
duurzaamheidscriteria (indien omschreven door Senternovem) meegenomen bij Europese
aanbestedingen, tenzij dit leidt tot een verstoorde marktwerking en/of een substantiële
concessie met betrekking tot de kwaliteit oplevert.

