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Reglement De Brabantse Stijlprijs  
’s-Hertogenbosch, 31 maart 2014 

 

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. Het reglement geldt ook voor degenen die een voordracht doen. 

 

Artikel 1.  Doel  

Met De Brabantse Stijlprijs wil de provincie Noord-Brabant een impuls geven aan goed en 

professioneel opdrachtgeverschap van Brabantse gemeenten met betrekking tot de ruimtelijke 

kwaliteit van de openbare ruimte. Het genereren van voorbeelden van aansprekende 

Brabantse openbare ruimten en het stimuleren van publiciteit en breed publiek debat over 

openbare ruimten die ‘des Brabants’ zijn, biedt tevens inspiratie aan gemeentelijke 

opdrachtgevers van toekomstige (her)inrichtingen van openbare ruimte in Brabant.  

 

De Brabantse Stijlprijs is een initiatief van Mijn Mooi Brabant. Met Mijn Mooi Brabant realiseert 

de provincie Noord-Brabant samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke partijen en 

initiatiefnemers in de bestuursperiode 2011-2015 projecten die de ruimtelijke kwaliteit van 

Brabant verder versterkt. 

 

 

Artikel 2.  Uitschrijver en uitschrijving 

2.1  De Brabantse Stijlprijs wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant. 

2.2  De provincie Noord-Brabant delegeert de uitvoering van de prijs aan Architectuur Lokaal. 

2.3  De Brabantse Stijlprijs wordt uitgeschreven via de website van de provincie Noord-

Brabant. 

 

Artikel 3.  De Brabantse Stijlprijs 

3.1  De prijs wordt toegekend voor een openbare ruimte die wordt aangewezen als het meest 

kenmerkend voor de ‘Brabantse Stijl’.  

3.2  Onder ‘openbare ruimte’ wordt verstaan elke publiek toegankelijke, niet overdekte 

buitenruimte binnen het bebouwde gebied van stad of dorp, zoals straten en pleinen. 

Ruimten met een sterke verkeersfunctie (die de andere functies zeer sterk overheerst) 

vallen niet onder deze functie; dit ter beoordeling van de jury. Inzendingen hebben 

betrekking op duidelijk afgebakende publieke ruimte. 

3.3  Kenmerkend voor de ‘Brabantse Stijl’ wil zeggen dat het project laat zien dat je in Brabant 

bent én dat het project tot stand is gekomen op een manier die ‘des Brabants’ is.  

3.4  De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee. 

 

Artikel 4.  Voorwaarden voor deelname en voordrachten 

4.1  Voor de prijs komen de 67 Brabantse gemeenten van de provincie Noord-Brabant in 

aanmerking.  

4.2  Betrokkenen bij de voorbereiding en organisatie en juryleden zijn van deelname 

uitgesloten.  
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4.3  Het project moet uitgevoerd zijn, zodat de jury zich een oordeel kan vormen over het 

eindresultaat. 

4.4  Deelname is mogelijk door invulling van het deelnameformulier en inzending van de 

gevraagde informatie/documentatie, zoals op dit formulier is aangegeven. Het formulier 

dient binnen de daarop aangegeven termijn te zijn ontvangen. Projecten waarbij de 

deelnameformulieren onvolledig zijn ingevuld en/of de documentatie niet tijdig is 

ontvangen worden niet ter beoordeling aan de jury voorgelegd. 

4.5  De deelnemers geven met het indienen van een project aan bereid te zijn medewerking te 

verlenen aan publicitaire activiteiten in het kader van De Brabantse Stijlprijs 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, deelname aan het 

debat dat rond de genomineerden wordt georganiseerd, aanwezigheid bij de 

prijsuitreiking en publicitaire activiteiten. 

4.6  De deelnemers machtigen de organisatie van De Brabantse Stijlprijs kosteloos en 

rechtenvrij gebruik te maken van het ingediende tekst- en beeldmateriaal ten behoeve van 

eventuele openbaarmaking in het kader van De Brabantse Stijlprijs. 

4.7 Iedereen kan een voordracht doen voor een project in een Brabantse gemeente. Op grond 

van de voordrachten wordt de betreffende gemeente uitgenodigd tot het doen van een 

inzending. Het doen van voordrachten is mogelijk door invulling van het 

voordrachtformulier. 

4.8. Deelname- en voordrachtformulieren zijn in alle gevallen voorzien van een motivatie 

waarom het voorgedragen project ‘des Brabant’ is.  

 

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 Inzendingen bestaan uit tekst en beeld zoals hieronder omschreven: 

Deel 1: toelichting (1 A3, 300 dpi).  

Tekst met motivatie waarom de ingediende openbare ruimte kenmerkend is voor de 

‘Brabantse Stijl’: het project laat zien dat je in Brabant bent (inhoud) én dat het project tot 

stand is gekomen op een manier die des Brabants is (proces). De toelichting omvat 

- de aanleiding  tot het project 

- de context met betrekking tot de Brabantse Stijl 

- de beschrijving van het project 

- de beschrijving van het bouw- en ontwerpproces, de doorlopen fasen  en de 

samenwerking 

Deel 2: verbeelding (max. 3 A3, 300 dpi) 

Beeldmateriaal dat de gemotiveerde toelichting ondersteunt. Uit de verbeelding moet 

duidelijk worden wat de (herkomst van) de openbare ruimte karakteriseert, op welke 

manier de openbare ruimte gerelateerd is aan zijn directe omgeving en wat de gebruiks-, 

belevings- en toekomstwaarde van de openbare ruimte is. Het beeldmateriaal omvat 

tenminste:  

-   foto’s 

-  schetsen 

-  plattegronden 

-  profielen 

- stedenbouwkundige situatie 
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5.3   De prijs verloopt, mede met het oog op duurzaamheid, digitaal. 

 

Artikel 6.  Jury 

6.1  De inzendingen worden beoordeeld door een jury, die bestaat uit een voorzitter  en 

maximaal vijf leden.  

6.2  In de jury zijn tenminste de volgende deskundigheden vertegenwoordigd:  

-  architectuur 

-  ruimtelijke ontwerp 

- Brabantse cultuur, natuur, historie van dorp-stad-regio 

-  ontwikkeling, beheer en onderhoud 

- beeldende kunst 

De voorzitter is gedeputeerde Yves de Boer (zonder stemrecht). 

6.3 Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en van de Brabantse gemeenten 

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 

De inzendingen worden beoordeeld op basis van onderstaande criteria: 

-  de wijze waarop de gemeente vorm en inhoud heeft gegeven aan haar 

opdrachtgeverschap (inhoud en proces) 

-  de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van het ingezonden 

project (ruimtelijke kwaliteit) 

-  de motivatie van de inzender waarom het project een goede illustratie  is van de 

‘Brabantse Stijl ‘(Mijn Mooi Brabant) 

 

Artikel 8.  Beoordeling en besluit 

8.1  De jury nomineert maximaal vijf inzendingen.  

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 bezoekt de door haar genomineerde projecten voordat ze besluit aan wie de prijs 

wordt toegekend. Dit bezoek zal plaatsvinden op 3 juli 2014. Inzenders committeren zich 

aan beschikbaarheid voor jurybezoek van de architect, de opdrachtgever en eventuele 

andere relevante partijen. 

8.5  De jury neemt de uitkomsten van het publieke debat zoals bedoeld onder artikel 9.1 mee 

in de overwegingen bij haar eindoordeel. 

8.6  De jury wijst één winnaar van De Brabantse Stijlprijs aan. De jury kan maximaal twee 

eervolle vermeldingen toekennen. Aan een eervolle vermelding is geen prijs verbonden. 
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8.7  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. 

8.8 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  Op 26 juni vindt een publiek debat plaats waarbij de genomineerden bekend gemaakt 

worden. 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, die plaatsvindt op 15 september 2014. 

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. 

 


