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De Erasmus Universiteit Rotterdam zet zich in om een positieve maatschappelijke impact
te creëren
Wat houdt de klimaatdeal in?

‘In september 2019 presenteerde de Erasmus Universiteit Rotterdam de nieuwe strategie voor de periode
2019-2024: 'Creating Positive Societal Impact - The Erasmian Way'. De Erasmus Universiteit wil bijdragen
aan een duurzame samenleving door kritisch en gericht na te denken, te onderwijzen en actie te
ondernemen in haar onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering, evenals in haar samenwerkingen. De EUR
wil bijdragen aan het aankaarten en oplossen van de grote uitdagingen in onze samenleving, zoals
beschreven in de 17 Sustainable Development Goals.
In lijn met de ambities uit deze nieuwe strategie heeft de EUR als doel om in 2024 een CO₂-neutrale
universiteit te zijn. De universiteit zet hierbij in op twee lijnen: de verduurzaming van de campus en het
onderwijs. De EUR gaat o.a. de ecologisch voetafdruk jaarlijks in kaart brengen, duurzaamheidsinitiatieven
en projecten van studenten ondersteunen en erkennen, een roadmap naar een duurzame campus
ontwikkelen, een werkgroep Duurzaamheid starten die zich richt op de verduurzaming van het onderwijs
en de campus als living lab gebruiken om te experimenteren met toegepast duurzaamheidsonderzoek.
De universiteit wil studenten betrekken bij het realiseren van deze ambities en actief de samenwerking
opzoeken met de gemeente Rotterdam en partijen uit de stad.
Wat gaan we bereiken?

-

-

Een Roadmap Sustainable Campus wordt ontwikkeld om een CO₂-neutrale universiteit te realiseren in
2024 en een positieve ecologische voetafdruk in 2030;
Afvalscheiding wordt geïmplementeerd op de gehele campus in de zomer 2020 waarbij wordt ingezet
op een reductie van het restafval tot 50% in 2020 en 25% in 2024;
Een werkgroep duurzaamheid wordt gestart die zich gaat richten op het integreren van duurzaamheid
in het gehele onderwijs (bachelors, minoren en masters);
De bijdrage aan de Sustainable Development Goals inventariseren en rapporteren door middel van
het ontwerpen van een dashboard door BICC; en
Zichtbare duurzaamheidsprojecten en initiatieven in samenwerking met partners (zoals de gemeente
Rotterdam) faciliteren, intensiveren en centraliseren.

Wie is de trekker?
De Erasmus Universiteit Rotterdam
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?

-

De EUR draagt bij aan een duurzame samenleving door kritisch en toegewijd mee te denken, te
onderwijzen en actie te ondernemen in haar onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering, evenals in haar
samenwerkingen.
De EUR fungeert als living lab voor duurzaamheidsprojecten, initiatieven, onderwijs en onderzoek.
De Erasmus Sustainability Hub start projecten en experimenten om binnen de EUR te bewijzen wat
mogelijk is, in de lijn van de EUR-strategie. We delen best practices met de gemeente en andere
partijen in de stad.
Studenten krijgen onder andere via de Erasmus Sustainability Hub mogelijkheden om bij te dragen
aan concrete projecten in de stad in samenwerking met de gemeente en andere partijen. De EUR
ondersteunt dit actief om deze samenwerking te borgen en projecten wetenschappelijk verantwoord
uit te voeren.

Wat is het tijdspad?
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-

-

Voor het einde van 2019: de EUR en Erasmus Sustainability Hub kijken naar de mogelijkheden om de
bestaande samenwerkingsprojecten tussen de gemeente en EUR te centraliseren en deze
samenwerking te versterken.
Implementatie afvalscheiding op de gehele campus zomer 2020.
In 2019 is de Roadmap Sustainable Campus afgerond
In 2019 wordt een werkgroep duurzaamheid gestart die zich gaat richten op het integreren van
duurzaamheid in het gehele onderwijs (bachelors, minoren en masters); de plannen van de
werkgroep zullen begin 2020 afgerond zijn en vervolgens worden uitgevoerd.
In 2024 moeten de ambities uit de nieuwe strategie gerealiseerd zijn.

Wat is er nodig?

-

-

Vanuit de EUR: Zichtbaarheid projecten door middel van communicatie.
Vanuit de EUR: (Financiële) ondersteuning voor duurzaamheidsprojecten binnen de EUR.
Financiering vanuit de gemeente en inzet van studenten, medewerkers en professoren vanuit de EUR
voor duurzaamheidsprojecten in de stad, o.a. de projecten voorkomend uit de klimaattafel.
Toekomstbestendige borging samenwerking EUR en gemeente op het gebied van duurzaamheid
Een duidelijke vraagstelling vanuit de Gemeente naar de universiteit en integratie bij GovLab010
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