pleidooi 2050
wij constateren
-

Dat er een gedragen nationaal perspectief op Energie & Ruimte is, en dat er
tegelijkertijd regionale plannen worden uitgewerkt met bewoners en ondernemers.
Dat de weerstand tegen de energietransitie voortkomt uit de begrijpelijke zorg om 		
de aantasting van onze leefomgeving.
Dat het Klimaatakkoord in vijf afzonderlijke afspraken uiteen dreigt te vallen.
Dat het nog onzeker is of het lukt om binnen het Klimaatakkoord een ruimtelijk
kader vast te leggen dat alle onderdelen samenbrengt.

wij stellen
-

-

-

Dat het noodzakelijk is dat de energietransitie maatschappelijk verinnerlijkt wordt, 		
door iedereen en overal.
Dat dit niet kan zonder verbeelding, ontwerpkracht en een sterk toekomstverhaal, 		
en het leggen van de missing link tussen energietransitie en
sociaalmaatschappelijke winst.
Dat een positief toekomstverhaal ontstaat door het ontwerpen vanuit kwalitatieve 		
condities, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar hoe en waar de ruimtelijke impact 		
van de energietransitie passend, met respect voor de leefomgeving en
toekomstbestendig wordt ingezet.
Dat een interactief proces tussen de klimaattafels, overheden, de ontwerp praktijk 		
en het maatschappelijk middenveld dat bevordert.

wij eisen
-

-

Dat het Klimaatakkoord verder moet gaan dan de implementatie van afspraken op 		
vijf losse tafels: ruimte behoort een essentieel aspect van het akkoord te zijn.
Dat er een nationaal programma komt om de energietransitie goed ruimtelijk te 		
realiseren op alle schaalniveaus: (inter)nationaal, regionaal en lokaal.
Dat dit nationaal programma voorziet in een aanpak van alle overheden waarbij 		
tussen rijk en regio ruimte intermediair is en het geheel versterkt.
Dat integraliteit het uitgangspunt is: het koppelen van de energietransitie aan
andere (ruimtelijke) transities is voorwaardelijk voor een kwaliteitsslag in onze
leefomgeving.
Dat afspraken over de energietransitie niet alleen gaan over wat nu kan, maar ook
over een stappenplan voor de realisatie tot 2050. Dit vergt een richtinggevende 		
visie van het Rijk en het geld om dit programma uit te werken.

plea 2050
we recognize
-

That there is a supported national perspective on Energy & Space, and that
simultaneously regional plans are drawn up with residents and entrepreneurs.
That the resistance to the energy transition stems from the understandable concern
about our living environment.
That the Climate Agreement is at risk of fracturing into five separate agreements.
That it is still uncertain whether it is possible to establish a spatial framework within 		
the Climate Agreement that incorporates all components.

we propose
-

-

-

That it is necessary for the energy transition to become socially internalized, by
everyone and everywhere.
That this cannot be achieved without imagination, the power of design and a strong
future story, and connecting the missing link between energy transition and
societal profit.
That a positive future story arises from designing from qualitative conditions,
with careful consideration of how and where the spatial impact of the energy
transition is appropriately implemented, future-proof and with respect for the
living environment.
That an interactive process between the climate tables, governments, design practice
and civil society promotes this.

we demand
-

That the Climate Agreement must go beyond merely implementing agreements on 		
five separate tables: space should be an essential aspect of the agreement.
That there will be a national program to ensure that the energy transition is
adequately realized spatially at all scale levels: (inter)national, regional and local.
That this national program provides an approach for all governments whereby space
is intermediate between state and the region, thereby strengthening the whole.
That integrality is the starting point: linking the energy transition to other (spatial) 		
transitions is a precondition for a qualitative improvement in our living environment.
That agreements about the energy transition do not only concern what is possible 		
now, but also include step-by-step plans for the realization until 2050. This requires
a guiding vision from the government and money to develop this program.
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