Reglement
De Brabantse Stijlprijs 2017
Provincie Noord-Brabant
’s - Hertogenbosch, 3 november 2016
Vooraf
Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver van de prijs, de
deelnemers en de jury. Deelnemers geven door inzending aan in te stemmen met het
reglement.
Artikel 1. Doel
De provincie Noord-Brabant organiseert De Brabantse Stijlprijs om de 2 à 3 jaar om de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving op de agenda te houden en met de Brabantse
samenleving daarover het gesprek te blijven voeren. Hiermee wil de provincie het bewustzijn
van de Brabantse samenleving vergroten van een mooie, bruikbare en duurzame
leefomgeving. Ook wil de provincie zo bijdragen aan de kennis over het werken aan en het
realiseren van ruimtelijke kwaliteit in Brabant.
Met de editie 2017 van de Stijlprijs wil de provincie Noord-Brabant een impuls geven aan
goed en professioneel opdrachtgeverschap van Brabantse gemeenten en daarnaast ook
aandacht vragen voor het belang van een goed ruimtelijk ontwerp en burgerbetrokkenheid.
Tevens wil de provincie met deze editie van de Stijlprijs goede voorbeeldprojecten
genereren en de mensen achter die projecten een podium geven. Laten zien waar
Brabanders trots op zijn, wat goed is gelukt en wat voorbeeldig mag zijn voor anderen. En
de passie, inzet en verhalen van betrokkenen zichtbaar en beleefbaar maken.
Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving
2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant.
2.2 De provincie Noord-Brabant delegeert de uitvoering van het juryproces aan Architectuur
Lokaal.
2.3 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven via de website van de provincie
Noord-Brabant.
Artikel 3. De Brabantse Stijlprijs 2017
3.1 De prijs wordt uitgereikt aan het project of de projecten die volgens de vakjury en het
publiek het beste voldoet of voldoen aan de criteria van de Brabantse Stijlprijs.
3.2 Het profiel van de editie 2017: De provincie Noord-Brabant zoekt verborgen ‘parels’,
waarmee bedoeld wordt: verrassende plekken op onverwachte locaties, die zijn
voortgekomen uit een passie van mensen. Bijzondere plekken in de dagelijkse
leefomgeving van mensen, waar mensen trots op zijn en waar mensen elke dag plezier
aan beleven. Een mooi plein, een leuke ontmoetingsplek in de woonwijk, of een
prachtig stukje beekdal. Het gaat om plekken die inspiratie geven, maatschappelijk van
waarde zijn en die zijn ontstaan omdat mensen zich daar gezamenlijk voor ingezet
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hebben. Buurtbewoners, gemeenten, ondernemers, ontwerpers, een vereniging.
Initiatieven die zijn ontstaan uit doorzettingsvermogen en creativiteit. Plekken in Brabant
waar mensen van genieten en die inspirerend zijn voor anderen.
3.3 Onder ‘plekken in de dagelijkse leefomgeving’ wordt verstaan: publiek toegankelijke
binnen- en buitenruimten in dorpen, in steden, in overgangsgebieden tussen stad en land
en in landelijke gebieden van de provincie Noord-Brabant.
3.4 Zowel de publieks- als juryprijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee.
Artikel 4. Voorwaarden voor aanmelden en inzenden
4.1 Voor mededinging naar de prijs komen de 67 Brabantse gemeenten van de provincie
Noord-Brabant in aanmerking.
4.2 Betrokkenen bij de voorbereiding en organisatie, juryleden, de provincie en onderdelen
daarvan, zijn van deelname uitgesloten.
4.3 Het project moet uitgevoerd zijn tussen 2010 en 2016, of zover zijn gerealiseerd dat de
jury zich een oordeel kan vormen over het eindresultaat, dit ter beoordeling aan de jury.
4.4 Deelname is mogelijk door invulling van het inzendformulier en inzending van de
gevraagde documentatie, zoals op dit formulier is aangegeven. Formulier en
documentatie dienen binnen de inzendtermijn te zijn ontvangen. Inzenden is mogelijk
van 3 november 2016 tot en met 20 januari 2017, 24.00 uur. Projecten waarbij het
inzendformulier onvolledig is ingevuld en/of de documentatie niet tijdig is ontvangen
worden niet ter beoordeling aan de jury voorgelegd.
4.5 Inzenders geven met het indienen van een project aan bereid te zijn medewerking te
verlenen aan publicitaire activiteiten in het kader van De Brabantse Stijlprijs 2017 ten
behoeve van het delen en verspreiden van kennis. Voor genomineerde deelnemers
betreft dat in ieder geval deelname aan de ontmoetingen die rond de genomineerden
worden georganiseerd, en waar (een delegatie van) de jury bij aanwezig is,
aanwezigheid bij de prijsuitreiking en publicitaire activiteiten.
4.6 De deelnemers machtigen de organisatie van De Brabantse Stijlprijs 2017 kosteloos en
rechten vrij gebruik te maken van het ingediende tekst- en beeldmateriaal ten behoeve
van eventuele openbaarmaking, onder andere via de website van de provincie, in het
kader van De Brabantse Stijlprijs 2017.
4.7 Iedereen kan een project aanmelden. Aanmelden is mogelijk van 3 november 2016 tot
en met 2 december 2016, 24.00 uur. Op basis van de binnengekomen aanmeldingen
wordt de betreffende gemeente uitgenodigd tot het doen van een inzending. Projecten
aanmelden is mogelijk door invulling van het aanmeldformulier, dat beschikbaar is op
de website.
4.8. Inzend- en aanmeldformulieren zijn in alle gevallen voorzien van een motivatie van
minimaal 100 woorden waarom het voorgedragen project kansrijk is voor deze editie
van de Stijlprijs.
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Artikel 5. Inzendingen
5.1 Inzendingen bestaan uit het digitale inzendformulier en de in artikel 5.2 bepaalde
documentatie, waarbij de inzender inzichtelijk maakt waarom hij of zij denkt dat diens
project een voorbeeldfunctie kan vervullen.
5.2 De documentatie van de inzending dient digitaal te worden aangeleverd in pdf-formaat
en in high resolution en bestaat uit tekst en beeld zoals hieronder omschreven:

Deel 1: toelichting (1 A3, staand of liggend formaat, 300 dpi)

Tekst met motivatie waarom het ingediende project een goede en overtuigende
aansluiting heeft bij het profiel van de editie 2017 van de Stijlprijs. Daarnaast omvat de
toelichting minstens:
- de aanleiding tot het project
- de maatschappelijke context waarin het project tot stand is gekomen
- een beschrijving van het proces, de doorlopen fasen en de samenwerking
- een beschrijving van het project, aan de hand van de herkomstwaarde, de
gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van de plek
- het inspirerende en verrassende verhaal achter de plek

Deel 2: verbeelding (maximaal 3 A3, staand of liggend formaat, 300 dpi)

Beeldmateriaal dat de gemotiveerde toelichting ondersteunt. Uit de verbeelding moet
duidelijk worden wat de herkomst van het ingediende project karakteriseert, op welke
manier de plek gerelateerd is aan zijn directe omgeving en wat de gebruiks-, belevingsen toekomstwaarde van het project is. Het beeldmateriaal omvat minimaal:
- foto’s
- schetsen en/of ontwerpsituaties
- plattegronden, kaartmateriaal, precieze geografische locatie
- profielen en/of ontwerpdetails
5.3 De prijs verloopt, mede met het oog op duurzaamheid, hoofdzakelijk digitaal.
5.4. Gemeenten mogen meerdere projecten inzenden.
Artikel 6. Jury
6.1 De inzendingen worden beoordeeld door een jury, die bestaat uit maximaal vijf leden
en een voorzitter (zonder stemrecht). De voorzitter is gedeputeerde Erik van
Merrienboer van de provincie Noord-Brabant.
6.2 In de jury zijn de volgende deskundigen en deskundigheden vertegenwoordigd:
Bram Breedveld: landschapsarchitectuur
Martin van Dijck: placemaking (fysiek en sociaal)
Nina van Geffen: architectuur
Robert Koolen: duurzaamheid en innovatie
Patrick Timmermans: Brabantse cultuur, historie van dorp-stad-regio
6.3 Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en van de Brabantse gemeenten
worden niet in de jury benoemd.
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6.4 De jury is onafhankelijk en wordt op persoonlijke titel benoemd voor een periode vanaf
de datum van benoeming tot en met de dag van de prijsuitreiking. De provincie kan een
jurylid ontslaan wanneer sprake blijkt te zijn van een nauwe betrokkenheid, dat
daarmee het onafhankelijke karakter van de oordeelsvorming in het geding kan zijn.
6.5 De secretaris van de jury wordt geleverd door Architectuur Lokaal. De secretaris is geen
lid van de jury en heeft geen stemrecht.
Artikel 7. Beoordelingscriteria
7.1 De inzendingen worden beoordeeld op basis van onderstaande criteria:
- maatschappelijke waarde
- samenwerking
- lef, doorzettingsvermogen, passie en inzet
- originaliteit en creativiteit
- met liefde voor de plek
- ontwerpkwaliteit
- opdrachtgeverschap en proces
Artikel 8. Beoordeling en besluit
8.1 De jury nomineert in week 6 van 2017, afhankelijk van het aantal inzendingen,
minimaal 10 en maximaal 20 inzendingen. De genomineerden worden in week 7 van
2017 bekend gemaakt via de website van de provincie.
8.2 De jury, kan wanneer zij dit nodig acht, door de secretaris aanvullend onderzoek laten
doen naar de genomineerde inzendingen zonder dat daarvoor toestemming van de
inzenders benodigd is.
8.3 Het verzamelen, ordenen, fotograferen, beoordelen en publiceren van het materiaal
doet recht aan de inzenders.
8.4 De jury (of een delegatie van de jury) neemt deel aan minimaal een of maximaal vier
ontmoetingen met de inzenders en de betrokkenen van de genomineerde projecten. Het
aantal ontmoetingen is afhankelijk van het aantal inzendingen en het aantal
genomineerde projecten. De ontmoetingen staan gepland voor de periode februari –
maart 2017. De definitieve data worden via de website van de provincie bekend
gemaakt. Voor deze ontmoeting(en) committeren inzenders zich aan beschikbaarheid
van opdrachtgever en relevante partijen.
8.5 De jury neemt de uitkomsten van deze ontmoetingen mee in de overwegingen bij haar
eindoordeel.
8.6 De jury wijst uiterlijk in week 13 (eventueel direct aansluitend op de laatste ontmoeting)
minimaal 3 en maximaal 5 finalisten aan die kans maken voor het winnen van De
Brabantse Stijlprijs 2017. De jury brengt dan tevens een oordeel uit en bepaalt de
winnaar van de vakjury. Het project dat de juryprijs wint, wordt bekend gemaakt tijdens
Proefmei 2017.
8.7 De jury stelt een rapport op waarin het juryproces inzichtelijk wordt gemaakt, welke
motivatie ten grondslag ligt aan de gemaakte keuzes en bevindingen met betrekking tot
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de genomineerde projecten en de finalisten. De jury verwoordt tevens algemene
conclusies en indien nodig aanbevelingen en praktische adviezen. De finalisten worden
in week 15 via de website van de provincie bekend gemaakt. Het juryrapport wordt
openbaar gemaakt tijdens de prijsuitreiking.
8.8 Het publiek kan van maandag 17 april 2017 tot en met vrijdag 12 mei 2017 tot uiterlijk
24.00 uur via de website van de provincie stemmen op de door de jury bekend
gemaakte finalisten. Na de sluitingstermijn van de stemronde wordt op basis van de
stemmen van het publiek duidelijk welk project als eerste is geëindigd. Dit project wint
de publieksprijs van De Brabantse Stijlprijs 2017. Het staat een ieder vrij om meerdere
stemmen op een project uit te brengen of om meermaals op meerdere projecten
stemmen. De Brabantse Stijlprijs beoogt om opdrachtgeverschap, ontwerp en
burgerbetrokkenheid in Brabant zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Alle
genomineerde projecten zijn al winnaars, en hoe breder dit onder de aandacht kan
worden gebracht, hoe meer dit bijdraagt aan de doelstelling. De publieksprijs wordt
uitgereikt tijdens Proefmei 2017.
Artikel 9. Bekendmaking resultaat
9.1 Na de voorselectie worden de genomineerden via de website bekend gemaakt in week
7 van 2017. De overige deelnemers worden op de hoogte gesteld van het feit dat hun
projecten niet zijn genomineerd.
9.2 De finalisten worden via de website openbaar gemaakt in week 15 van 2017.
9.3 De winnaars van de editie 2017 van de Brabantse Stijlprijs worden tijdens Proefmei
2017 openbaar bekend gemaakt door de provincie Noord-Brabant door middel van
een prijsuitreiking in week 20 van 2017 en publicitaire activiteiten. Tevens wordt tijdens
de prijsuitreiking het juryrapport openbaar gemaakt.
9.4 Het is deelnemers, leden van de jury en andere partijen die bij de prijs betrokken zijn
niet toegestaan in de publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van de prijs
voordat de uitschrijver dit gedaan heeft.
Planning
 Lancering editie 2017: 3 november 2016
 Sluitingsdatum aanmelden: vrijdag 2 december 2016 om 24.00 uur
 Sluitingsdatum inzenden: vrijdag 20 januari 2017 om 24.00 uur
 Genomineerden openbaar: week 7 van 2017
 Finalisten openbaar: week 15 van 2017
 Publieke stemronde: maandag 17 april 2017 tot en met vrijdag 12 mei 2017 om 24.00
uur
 Uitreiking juryprijs en publieksprijs van de Stijlprijs 2017: 18 – 21 mei 2017
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