Stolpenprijs 2013
Provincie Noord-Holland

Reglement
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. Doelstelling.
Doelstelling van deze prijs is om voorbeelden en aandacht te genereren voor succesvolle
herbestemmingen van het Noord-Hollandse boerderijtype ‘de Stolp’.
Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving.
2.1 De Stolpenprijs 2013 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Holland.
2.2 De provincie delegeert de uitvoering van de prijs aan Architectuur Lokaal.
2.3 Bij de uitvoering van de prijs wordt aansluiting gezocht bij activiteiten rond het nationale Jaar
van de Boerderij 2013 en het Noord-Hollandse Jaar van de Stolp 2013.
2.4 De Stolpenprijs 2013 wordt uitgeschreven via de website van de provincie Noord-Holland.
Artikel 3. De Stolpenprijs.
3.1 De prijs wordt toegekend aan de opdrachtgever van de herbestemde dan wel gerestaureerde
stolp die daartoe als winnaar wordt aangewezen.
3.2 De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee.
Artikel 4. Deelname en deelname voorwaarden.
4.1 Voor mededinging naar de prijs komen in aanmerking: opdrachtgevers van herbestemde
stolpen in de provincie Noord-Holland.
4.2 Betrokkenen bij de voorbereiding en organisatie, juryleden, de provincie en onderdelen
daarvan, komen niet voor de prijs in aanmerking.
4.3 Anderen dan opdrachtgevers kunnen een voordracht doen, op grond waarvan de betreffende
opdrachtgever wordt uitgenodigd tot het doen van een inzending.
4.4 Het project moet op z’n minst zo ver gevorderd zijn dat de jury zich een oordeel kan vormen
over het te verwachten eindresultaat; dit laatste ter beoordeling van de jury.
4.5 Het project mag niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften en regelingen. Bij de
uitvoering van de regels en voorschriften is het Nederlands recht van toepassing. Bij twijfel
over de interpretatie van de regels beslist de jury.
4.6 Deelname is mogelijk door invulling van het deelnameformulier en inzending van de gevraagde
documentatie zoals op dit formulier is aangegeven. Het formulier dient binnen de daarop
aangegeven termijn te zijn ontvangen. Projecten waarbij de deelnameformulieren onvolledig
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zijn ingevuld en/of de documentatie niet tijdig is ontvangen worden niet ter beoordeling aan
de jury voorgelegd.
De deelnemers geven met het indienen van een project aan bereid te zijn medewerking te
verlenen aan publicitaire activiteiten in het kader van De Stolpenprijs ten behoeve van het
delen en verspreiden van kennis. Voor genomineerde deelnemers betreft dat in ieder geval het
ontvangen van de juryleden die het project bezoeken, aanwezigheid bij de prijsuitreiking en
publicitaire activiteiten.
De deelnemende opdrachtgever machtigt de organisatie van De Stolpenprijs kosteloos en
rechtenvrij gebruik te maken van het ingediende tekst- en beeldmateriaal ten behoeve van
eventuele openbaarmaking in het kader van De Stolpenprijs 2013.

Artikel 5. Inzendingen.
5.1 Inzendingen bestaan uit schriftelijke documentatie, waarbij de inzender inzichtelijk maakt
waarom hij of zij denkt dat diens project een voorbeeldfunctie kan vervullen.
5.2 De inzendingeisen worden nader omschreven op het inzendformulier.
5.3 De prijs verloopt, mede met het oog op duurzaamheid, hoofdzakelijk digitaal. Voor
documentatie zoals bouwtekeningen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
Artikel 6. Jury.
6.1 De inzendingen worden beoordeeld door een jury, die bestaat uit een voorzitter en maximaal
drie leden. Tenminste twee juryleden zijn ontwerper.
6.2 In de jury zijn tenminste de volgende deskundigheden vertegenwoordigd: architectuur,
landschapsarchitectuur en architectuurhistorie. Meerdere deskundigheden kunnen in één
jurylid aanwezig zijn.
6.3 Ambtenaren van de provincie worden niet in de jury benoemd.
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 dermate nauwe betrokkenheid dat daarmee het
onafhankelijke karakter van de oordeelsvorming in het geding kan zijn.
6.5 De secretaris is geen lid van de jury en heeft geen stemrecht.
Artikel 7. Beoordelingscriteria.
Bij de beoordeling van de ingezonden projecten betrekt de jury:
7.1 De kwaliteit van het resultaat van de herbestemming in relatie tot de doelstellingen van de
prijs, in het bijzonder met betrekking tot de voorbeeldfunctie voor toekomstige
opdrachtgevers van herbestemming van een stolp.
7.2 De manier waarop de (nieuwe) functie is vertaald in ontwerp en uitvoering van de
herbestemming, mede gedacht vanuit de karakteristieke indeling en constructie van de stolp.
7.3 De architectonische uitwerking en detaillering.
7.4 De manier waarop het nieuwe erf is georganiseerd en ingericht, gedacht vanuit landschap, de
directe omgeving en de nieuwe functie.
7.5 De toekomstbestendigheid van het complex, met inbegrip van aspecten van duurzaamheid en
(meer)waarde.
7.6 De creativiteit en inventiviteit waarmee de opdrachtgever vorm en inhoud heeft gegeven aan
opdrachtgeverschap en opgave, bijvoorbeeld visie op de herbestemming in zijn ruimtelijke
context, het inzetten van juridisch instrumentarium etc.
Artikel 8. Beoordeling en besluit.
8.1 De jury nomineert maximaal 5 inzendingen.
8.2 De jury kan wanneer zij dit nodig acht, door de secretaris aanvullend archiefonderzoek laten
doen naar de genomineerde inzendingen zonder dat daarvoor toestemming van de inzenders
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benodigd is. Het verzamelen, ordenen, fotograferen, beoordelen en publiceren van het
materiaal doet recht aan de inzenders.
De jury bezoekt de door haar genomineerde projecten voordat ze besluit aan welke
opdrachtgever de prijs wordt toegekend en heeft daarbij een gesprek met de opdrachtgevers.
Dit bezoek zou plaatsvinden op 18 oktober, maar wordt door verlenging van de inschrijftermijn
op een nader te bepalen datum plaatsvinden.
De jury wijst één winnaar van De Stolpenprijs 2013 aan. De jury kan maximaal twee eervolle
vermeldingen toekennen. Aan een eervolle vermelding is geen prijs verbonden.
Het besluit van de jury is unaniem.
De jury stelt een rapport op met haar bevindingen met betrekking tot de genomineerde
projecten waarin zij haar advies omtrent toekenning van de prijs kenbaar maakt. De jury
verwoordt tevens algemene conclusies, aanbevelingen en praktische adviezen.
De provincie besluit over toekenning van de prijs op basis van het juryrapport. De provincie
wijkt niet af van het advies van de jury dan na voorafgaand overleg met de jury.

Artikel 9. Bekendmaking resultaat.
9.1 Na de voorselectie worden de genomineerden bekendgemaakt. De overige deelnemers
worden op de hoogte gesteld van het feit dat hun projecten niet zijn genomineerd.
9.2 Het juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking van het resultaat van de prijs.
9.3 Het resultaat van de prijs wordt openbaar bekend gemaakt door de Provincie door middel van
een prijsuitreiking en publicitaire activiteiten.
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.

