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Advies duurzaamheidsbeleid FNWI

Geachte decaan, beste Karen,
Bij dezen brengt de facultaire studentenraad (FSR) van de faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) een ongevraagd advies
uit omtrent het duurzaamheidsbeleid op de FNWI. De raad is van mening dat het
huidige duurzaamheidsbeleid van de FNWI achterhaald is en er al geruime tijd een
nieuwe beleid zou moeten komen. Zoals het directieteam van de FNWI (DT) zelf al
vaak heeft aangeven vindt u het duurzaamheid een zeer belangrijk onderwerp.
Meerdere malen heeft u in informele, en ook formele gesprekken aangegeven dat
het FNWI beleid met betrekking tot duurzaamheid uitgebreid en vernieuwd moet
worden. De FSR stuurt u deze brief om belangrijke punten op het gebied van
duurzaamheid aan te kaarten.
Op 11 mei 2015 is tijdens het Bestuurlijk Overleg (BO) door de FSR aangekaart dat
het duurzaamheidsbeleid op de FNWI vernieuwd moet worden. Als concreet punt
is aangekaart dat het reguliere afval op Science Park meer gescheiden moet
worden, met als voorbeeld de gescheiden bakken op het Roeterseiland‐complex. In
dit BO heeft u toegezegd een vernieuwd duurzaamheidsbeleid te maken voor de
FNWI en uit te zoeken of ook de FNWI gescheiden afvalbakken kan krijgen. Helaas
heeft de FSR weinig van deze afspraken terug gezien. De FSR heeft sinds september
gesprekken gevoerd met Kick Maurer, maar dit gaat allemaal zeer traag. De FSR
vindt dat er een efficiëntere en snellere manier is om zo snel mogelijk weer de rol
van voorloper in te nemen die de FNWI hoort te hebben op het gebied van
duurzaamheid. Middels deze brief wil de FSR de decaan vragen opnieuw het
duurzaamheidsbeleid op de FNWI aan te pakken. De FSR zou de volgende stappen
graag zeer spoedig uitgevoerd zien worden:
‐
‐

Gescheiden afvalbakken moeten door het hele gebouw geplaatst worden,
zoals op het Roeterseiland‐complex of zoals door AUC uitgezocht in
bijlage 1, daarbij lettende op de tekortkomingen van hun systeem.
Er moet een commissie komen bestaande uit betrokken studenten en
medewerkers van de faculteitdie de ruimte en de facilitaire
mogelijkheden krijgen om het duurzaamheidsbeleid van de FNWI uit te
denken en uit te voeren.
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Al met al is de FSR van mening dat het huidige duurzaamheidsbeleid niet
voldoende is en dat er direct actie ondernomen moet worden om dit recht te
trekken.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, onderteken ik
namens de studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica.
Met vriendelijke groeten,
Micha de Groot
Voorzitter FSR FNWI
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