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Inleiding
‘’De Rijksuniversiteit Groningen heeft zich als maatschappelijke verantwoorde instelling ten
doel gesteld duurzame ontwikkeling in alle op de universiteit van toepassing zijnde facetten
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te bevorderen’’, luidt de eerste zin in de milieuverklaring van de RUG . Al enkele jaren heeft
de RUG het begrip ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel staan in zowel beleid (People, Planet,
Performance) als uitvoering. Er zijn dan ook enkele noemenswaardige resultaten geboekt
zoals bijvoorbeeld de succesvolle oprichting en uitvoering van de Green Office- en
University, een BREEAM score van ‘Outstanding’ op de Energy Academy en het behalen van
23
de 11e plek in het Green Metric System .
Veel facetten zijn al meegenomen van het begrip duurzaamheid op het gebied van People,
Planet & Performance. Bij de uitvoering hiervan is wederzijdse inzet van wezenlijk belang
geweest. Met deze notitie wil de SOG echter de aandacht vestigen op een groep die erg
actief is binnen de universiteit, maar binnen het duurzaamheidsbeleid van de universiteit
eigenlijk geen plek heeft namelijk de studieverenigingen.
Hoewel de RUG veel doet voor haar studenten op het gebied van duurzaamheid is de SOG
van mening dat er nog veel te winnen valt als het gaat om duurzaamheid van
studieverenigingen. De RUG zou hier een bijdrage aan kunnen leveren door:
a) Een grotere bewustwording te creëren in de studentengemeenschap en binnen de eigen
organisatie over het belang van duurzaamheid,
b) het organiseren van activiteiten waar het thema duurzaamheid aan ten grondslag ligt
en,
c) Het verspreiden van (laagdrempelige) maatregelen die studenten kunnen ondernemen
die bijdragen aan de visie van de RUG op duurzaamheid.
Het uiteindelijke doel van deze notitie is dan ook dat duurzaamheid en duurzaamheidsbeleid
ook bij de studieverenigingen aanhankelijk wordt gemaakt opdat ook bij deze groep het
duurzaamheidsthema sneller wordt opgepakt. Om dit te bereiken, stellen wij dan ook voor
dat er een Duurzaamheidssubsidie4 wordt ingesteld waar studieverenigingen aanspraak op
kunnen maken welke gemonitord zal worden door de Green Office.
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De Duurzaamheidssubsidie is bedoeld om duurzaamheid bij studieverenigingen te stimuleren. Er kan
aanspraak gemaakt worden op deze subsidie wanneer een vereniging kan aantonen dat een bepaalde
activiteit/project de duurzaamheid van de vereniging dan wel haar leden positief beïnvloedt. Het aanvragen
van deze subsidie verloopt via de Green Office en wordt ondersteund door het CUOS en zal ook door hen
worden goedgekeurd.

Analyse
De RUG heeft meerdere kaderstellingen opgesteld ter bevordering van de duurzaamheid
binnen de instelling. Een voorbeeld hiervan is onder andere het Strategisch Plan 2015-2020
waarin wordt gesteld dat de RUG “strive[s] for an environment that is carbon-neutral and
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promotes sustainable behaviour of both staff and students in their work, study and life”.
Tevens verwijst het Strategisch Plan naar de Roadmap Green University 2015-2020 waarin
wordt gesteld dat de universiteit studenten actief wil betrekken en faciliteren bij
duurzaamheidsinitiatieven. De SOG is echter van mening dat er op het aspect van het meer
betrekken en beter faciliteren van studenten, dan wel de studentengemeenschap, nog meer
kan gebeuren. Weliswaar heeft de Green Office meerdere programma’s opgezet die het
belang van duurzaamheid communiceren naar de studentengemeenschap (Mythbusters
Course, Week van de Gezondheid, GreenMind Award etc.). Echter wordt ook deze output
gegenereerd vanuit een universitaire instantie terwijl initiatieven juist vanuit de
studentengemeenschap zelf ondersteund zouden moeten worden. Een groep die hier direct
aan zou kunnen bijdrage zijn de studieverenigingen.
Echter, in de praktijk doen zich enkele moeilijkheden voor. Ten eerste is gebleken dat veel
studieverenigingen wel degelijk interesse hebben in het organiseren van duurzame- of aan
duurzaamheid gerelateerde activiteiten, maar zij ontvangen op dit gebied onvoldoende
concrete informatie en stimulatie vanuit de RUG. De opofferingskosten van het organiserenen het in een jaarplan integreren van activiteiten of andere projecten georiënteerd op
duurzaamheid zijn dusdanig hoog dat het te weinig tot niet gebeurt. Waar bijvoorbeeld
internationalisering erg wordt gestimuleerd binnen deze verenigingen, dit jaar voor het eerst
door middel van de internationalisering subsidies van het CUOS, gebeurt dit niet op het
gebied van duurzaamheid. Desondanks wordt aangenomen vanuit de visie van de RUG dat
ook de studentengemeenschap deel uit dient te maken van het duurzaamheidsproject die de
RUG op meerdere fronten aangaat.
Een oplossing voor het bovenstaande probleem zou een duurzaamheidssubsidie zijn gericht
op verduurzaming zoals deze in de inleiding is gepresenteerd. Dit leidt echter tot een tweede
probleem. Subsidies vallen onder de verantwoordelijkheid van het CUOS. Het CUOS zit qua
werkdruk echter al aan haar plafond en een extra subsidie betreffende duurzaamheid kan
niet door het CUOS worden uitgevoerd. Bovendien is het stimuleren van duurzaamheid niet
een van de taken van het CUOS, het is slechts een faciliterend orgaan. De Green Office heeft
daarentegen wel als primaire taak het stimuleren van duurzaamheid en zou de uitvoering
van dit initiatief dan ook op zich kunnen nemen. Daarbij bezit de Green Office ook de nodige
kennis om een dergelijke subsidieaanvraag over duurzaamheid inhoudelijk te kunnen
beoordelen.
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http://www.rug.nl/about-us/who-are-we/strategic-plan/documents/strategic-plan-2015-2020-nl-web.pdf
- RUG Strategic Plan 2015-2020. p. 14, 5.3.1: Sustainable Operations

Implementatie
Zoals gezegd, de Green Office bezit veel kennis op het gebied van duurzaamheid en
verduurzaming en heeft de capaciteiten om de aanvragen te beoordelen. Het CUOS zou een
adviserende rol moeten krijgen waar het gaat om de formaliteiten omtrent uitgave en
uitkering van de subsidie. Op dit gebied beschikt het CUOS over veel kennis en heeft de
Green Office deze ondersteuning nodig. Ook zal de subsidie alleen van toepassing zijn op
door het CUOS erkende studieverenigingen. Deze manier van samenwerken en
ondersteunen is overeengekomen met het CUOS en de Green Office met als doel
duurzaamheid onder studieverenigingen te stimuleren en een nog breder draagvlak te
genereren voor de RUG doelstellingen op het gebied van duurzaamheid binnen de
universitaire gemeenschap.
De beoordeling van de subsidieaanvragen zal geschieden aan de hand van de expertise van
de Green Office, maar om dit ook inzichtelijk te maken voor de subsidieaanvrager kan dit
optioneel gebeuren met behulp van de sustainability checklist. Deze lijst is samengesteld
door de Green Office en maakt de huidige situatie van studieverenigingen binnen
verschillende facetten van duurzaamheid inzichtelijker. Eventueel kunnen zij na aanleiding
van het gebruiken van deze checklist een aanvraag doen voor de duurzaamheidssubsidie.
De Green Office zal deze checklist daarnaast gebruiken om een ranglijst op te stellen waarin
studieverenigingen een gouden, zilveren of bronzen medaille kunnen verdienen op het
gebied van duurzaamheid. Deelname aan deze ranglijst is geen verplichting, maar een keuze
van studieverenigingen zelf. Het doel is het belonen en stimuleren van duurzame
verenigingen.
De Green Office heeft dus al veel middelen in huis om de beoordeling van de aanvragen voor
deze subsidie te kunnen doen. Om echter te zorgen dat deze extra activiteit en alle andere
activiteiten van de Green Office goed kunnen worden uitgevoerd dient er één extra student
assistent in dienst genomen te worden bij de Green Office. Daarnaast is er additioneel
budget nodig om de duurzaamheidssubsidie te kunnen uitgeven. Voor de totale
implementatie van de Duurzame Activiteitensubsidie dient dan ook 10.000 euro beschikbaar
te worden gesteld6.
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Dit bedrag zal allesomvattend zijn. Dit betekend dat de student assistant, de overige aanloopkosten en de
uiteindelijke subsidie uit dit bedrag zullen worden gefinancierd.

Advies
Op basis van de analyse zou de SOG het College van Bestuur willen adviseren om:
● The Green Office instemming te verlenen op het integreren van een Duurzame
Activiteitensubsidie in diens aanbod van voorzieningen aan studieverenigingen.
● De Green Office instemming te verlenen op het volledig controleren van de
aanmeldingen voor de duurzaamheidsubsidie.
● De Green Office instemming te verlenen op het beheren en financieren van de
duurzaamheidssubsidie.
● De Green Office voorzien van extra fte in de vorm van een student assistent om de
last van de ‘Sustainability Checklist’ en de Duurzame Activiteitensubsidie te dragen.
● Fondsen vrij te maken ten hoogte van 10.000 euro ten behoeve van de uitvoering van
deze subsidie.
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