Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

OPEN OPROEP

Aan de slag met klimaatrechtvaardigheid
Het klimaatvraagstuk plaatst de samenleving voor een ruimtelijke uitdaging van ongekende proporties. Voor de overstap
naar hernieuwbare energie zijn ingrijpende aanpassingen in
de leefomgeving noodzakelijk. Er is meer bescherming nodig
tegen overstromingen, bodemdaling en hittestress, en ook
biodiversiteit en waterveiligheid hebben urgent aandacht
nodig.
Tot nu toe wordt de klimaattransitie vooral beschouwd als
een technisch-economische exercitie met ruimtelijke implicaties. Met deze Open Oproep stelt de EFL Stichting juist het
ruimtelijk perspectief centraal. Zij gaat op zoek naar nieuwe
ruimtelijke concepten die inspelen op een eerlijke verdeling
van de lasten en lusten voor de samenleving.
De EFL Stichting biedt drie teams de kans om ontwerpend
onderzoek te doen naar de ruimtelijke implicatie van klimaatrechtvaardigheid. Zij stelt hiervoor per team 50.000 euro
onderzoeksbudget beschikbaar. Het selecteren van goede
voorstellen vindt plaats via het traject van een Open Oproep
Thema: Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld
Van de aardbevingsproblematiek in Groningen hebben we
geleerd dat een energiekeuze voor heel Nederland, ingrijpende effecten kan hebben voor een veel kleinere groep – in
dit geval de inwoners van Groningen en omgeving. Rondom
hernieuwbare energie spelen vergelijkbare verdelingsvraagstukken, want waar moeten de benodigde zonneparken en
windmolens een plek krijgen? Maar ook maatregelen tegen
overstromingen hebben gevolgen voor specifieke plekken in
ons landschap terwijl andere gebieden ongemoeid blijven. En
in het algemeen zien we de druk op het platteland toenemen
doordat steden in steeds sterkere mate afhankelijk zijn van
het achterland – niet alleen voor voedsel en grondstoffen,
maar ook voor energie, water en de verwerking van afvalstoffen.
De EFL Stichting is ervan overtuigd dat meer aandacht nodig
is voor het vraagstuk van klimaatrechtvaardigheid. Welk
rechtvaardigheidsprincipes kunnen we hanteren in plannen
voor klimaatadaptatie en -mitigatie? En welke consequenties
hebben die voor de leefomgeving? Zijn het de veroorzakers
van de klimaatschade die de lasten van de transitie zouden
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moeten dragen, zijn het degenen die het meest van de transitie profiteren, of zijn het toch de sterkste schouders waarop
de lasten terecht moeten komen?
Kenmerkend voor dit verdelings- en rechtvaardigheidsvraagstuk is dat het bij de ‘lasten’ van klimaatadaptatie en -mitigatie, niet alleen gaat om de inspanningen en kosten die met
specifieke klimaatplannen en -maatregelen gemoeid zijn,
maar ook om de ruimtelijke effecten ervan in onze leefomgeving.
Omdat het klimaatvraagstuk niet ophoudt bij de grenzen van
regio’s, landen of werelddelen, vraagt het denken en werken
aan klimaatrechtvaardigheid om een brede blik die de effecten van klimaattransitie op verschillende schaalniveaus doorgrondt. Het gaat ook niet alleen over de vraag wat wij elkaar
hier en nu verschuldigd zijn en welke rol de overheid daarbij
dient te spelen, maar ook over de effecten op toekomstige
generaties, mensen elders op de wereld en de natuurlijke
leefomgeving als geheel.
De opgave: verbinden van ontwerp, onderzoek en beleid
De Open Oproep ‘Aan de slag met klimaatrechtvaardigheid’
zoekt naar antwoorden op de vraag hoe we op rechtvaardige wijze kunnen vormgeven aan de klimaattransitie in onze
leefomgeving.
Geïnspireerd door haar grondleggers richt de EFL Stichting
hiervoor het vizier op de driehoek van ontwerp, onderzoek en
beleid en de kruisverbanden daartussen. Niet alleen vullen
het instrumentarium en de kennis en expertise op deze drie
terreinen elkaar aan, ze kunnen elkaar ook versterken om zo
tot (radicaal) nieuwe inzichten en oplossingen te komen.
De EFL Stichting daagt daarom transdisciplinaire teams uit
om het geschetste vraagstuk van klimaatrechtvaardigheid in
de fysieke leefomgeving nader te verkennen en te vertalen in
voorstellen die beeld – in de vorm van tekeningen, kaarten,
maquettes of video’s – combineren met tekst.
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Transdisciplinaire teams
Deelname aan de Open Oproep staat open voor transdisciplinaire teams van drie tot vijf personen die gezamenlijk de drie
domeinen van ruimtelijk ontwerp, onderzoek en beleid vertegenwoordigen. Deze domeinen kunnen hier breed worden
geïnterpreteerd waarbij kan worden gedacht aan vakgebieden als geschiedenis, antropologie, filosofie, beeldende kunst,
natuurwetenschappen, Artificial Intelligence, Social Design,
milieukunde, biologie en meer.
De EFL Stichting is ervan overtuigd dat het samenwerken
van deskundigen van verschillende culturele achtergronden,
genders, leeftijden, ervaringsniveaus (van student tot zeer
ervaren) en wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke
werkvelden bijdraagt aan de kwaliteit van nieuwe perspectieven en inzichten op het gebied van klimaatrechtvaardigheid.
Zij nodigt daarom nadrukkelijk uit tot het samenstellen van
gevarieerde teams.
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Team van beoordelaars
De aanmeldingen worden beoordeeld door een team bestaande uit het voltallige bestuur van de EFL Stichting aangevuld met dr. Caroline Newton (fellow Van Eesteren leerstoel TU Delft) en mr. Sandor Gaastra, DG Klimaat Ministerie
EZK.
Het bestuur van de EFL Stichting bestaat uit:
• Mr. Huib van Eesteren (vertegenwoordiger van de familie
van Eesteren)
• Dr. Stan Majoor, (planoloog en Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en vertegenwoordiger van de
familie Van Lohuizen)
• Ir. Hilde Blank (voorzitter EFL Stichting, stedenbouwkundige en directeur BVR adviseurs)
• Prof. dr. Edwin Buitelaar (is onderzoeker gebieds- en
vastgoedontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar bij de Universiteit
Utrecht)
• Catja Edens MA, (architectuurhistoricus, PhD-onderzoek
Curatorial Research Collective TU Eindhoven)
• Dr.ir. Jannemarie de Jonge, (landschapsarchitect, partner adviesbureau Wing en Rijksadviseur voor de fysieke
leefomgeving)
• Maarten van Poelgeest, (partner bij adviesbureau Andersson Elffers Felix, oud wethouder Amsterdam en
voorzitter Uitvoeringsoverleg Gebouwde omgeving)
• dr. Leeke Reinders, (antropoloog bij de Chair van Urban
Architecture TU Delft)
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Procedure
Deze Open Oproep is uitgeschreven door de EFL Stichting
onder de naam EFL Open Oproep Aan de slag met Klimaatrechtvaardigheid, ontwerpen aan een eerlijke duurzame
omgeving.
De procedure betreft een openbare oproep in twee ronden.
Na afronding van de Open Oproep gaan de geselecteerde
teams het onderzoektraject in, begeleid door de EFL Stichting. Het traject eindigt met een publiekstoegankelijke tentoonstelling.
Eerste ronde: visievorming
In de eerste ronde van de Open Oproep worden experts op
het gebied van ruimtelijk ontwerp, onderzoek, beleid uitgedaagd om hun krachten te bundelen op het gebied van
klimaatrechtvaardigheid en de impact op de ruimtelijke
inrichting van Nederland. Aan hen wordt gevraagd een beknopte visie op de opgave in te zenden. Voor de visie sturen
de teams een geschreven document van maximaal 3 A3’s in,
waarin ze hun idee en beoogde aanpak voorstellen in woorden, gecombineerd met visuals (beelden, video, animatie )
om hun idee uit te drukken. Uit de inzenders worden de zes
meest belovende geselecteerd door een team van beoordelaars.
Tweede ronde: pitches
In de tweede ronde van de Open Oproep worden de geselecteerde teams uitgenodigd hun visie live voor het team
van beoordelaars te pitchen met daarbij de eerste ideeën
voor het vervolgonderzoek. Er worden maximaal drie teams
geselecteerd om de Open Oproep te vervolgen in een onderzoekstraject. Voor het voorbereiden van de pitch ontvangt
ieder geselecteerd team een tegemoetkoming in de kosten
van €3.000.
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Vervolg: onderzoek
De drie geselecteerde teams werken het onderzoeksvoorstel
verder uit tot concrete voorstellen voor de fysieke leefomgeving en krijgen hier 12 maanden de tijd voor. Elk team
ontvangt een bedrag van € 50.000. De resultaten worden
gepubliceerd en tentoongesteld voor een breed publiek. De
wijze waarop wordt nader bepaald en afgestemd met de
deelnemende teams.
Tijdlijn
•
Uitzetten Open Oproep: juli 2022
•
Kick-off en Matchingsdag: 26 augustus 2022
•
Mogelijkheid tot stellen van vragen: medio 			
september 2022
•
Beantwoording van de vragen: eind september 2022
•
Inzenden visie: 28 oktober 2022
•
Selectie shortlist: begin december 2022
•
Presentatie pitches: medio januari 2023
•
Bekendmaking teams die doorgaan naar vervolg: eind 		
januari 2023
•
Start onderzoekstraject: februari 2023
•
Afronding onderzoek en tentoonstelling: voorjaar 2024
Eigenaarschap van de ingediende voorstellen
De indieners blijven zelf eigenaar van hun eigen voorstel over
de Open Oproep en voor de ambitie van de EFL Stichting om
het thema breed te agenderen worden diverse mediakanalen ingezet. Over de inhoud van de inzendingen uit de eerste
ronde wordt een journalistiek verslag gemaakt om daarmee
het onderwerp nog breder onder de aandacht te brengen.
Voor het (ontwerpend) onderzoek door de drie geselecteerde teams wordt in overleg met de deelnemende teams een
passend communicatieplan gemaakt.

EFL Stichting
Postbus 15, 1000 AA Amsterdam
+31(0)6 49 29 33 44
openoproep@efl-stichting.nl
www.efl-stichting.nl

In het kort

Selectieprocedure:
- Open Oproep
- Deelnemende teams wordt
gevraagd een beknopte visie in te
zenden
- Zes teams worden geselecteerd en
krijgen de kans om hun idee te pitchen aan het team van beoordelaars
- Voor het vervolg zullen drie teams
worden geselecteerd. Zij krijgen de
kans om hun onderzoek en ideeën
uit te breiden en hun werk tentoon
te stellen.
Vergoedingen:
Budget van 50.000 euro (x 3 teams)
+ 3.000 euro vergoeding van kosten
pitches tweede ronde
+ Tentoonstelling van resultaten
Datum van indiening (eerste ronde):
28 oktober 2022
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