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INLEIDING 
 

Over smaak valt te twisten, maar de waardering van bedrijventerreinen roept weinig 
discussie op. De algemene opvatting is dat deze terreinen het landschap eerder aantasten 
dan verrijken. Er wordt geklaagd over ‘monotone dozen’ en ‘glimmende gevels’ terwijl ook 
braakliggende kavels, hekwerken en zwerfvuil een slechte indruk maken. Dergelijke 
problemen ontstaan wanneer het ontwerp en het beheer – de architectuur in brede zin – niet 
optimaal zijn. Terwijl sommige gebieden in de loop der jaren aan kwaliteit winnen, treedt bij 
bedrijventerreinen vooral verloedering op. Verbetering van de architectuur kan dan helpen 
om een negatieve spiraal te doorbreken. Tot dusver wordt echter meestal besloten om een 
verouderd terrein te verlaten en op een nog onbebouwde plek opnieuw te beginnen. 
Hierdoor is nog niet veel kennis opgebouwd over verbetering van bestaande terreinen. 
Vooral over de aanpak van binnenstedelijke bedrijventerreinen en terreinen met zware 
industrie weten we weinig. Misschien zijn er wel degelijk positieve ervaringen opgedaan, 
maar die kennis blijft dan beperkt tot de kring van direct betrokkenen. 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip, heeft een initiatief 
ontwikkeld waarbij kennis over verbetering van bestaande bedrijventerreinen onder een 
bredere doelgroep van betrokkenen wordt verspreid. Zo wil de Staatssecretaris een bijdrage 
leveren aan de transitie van slecht functionerende en negatief beoordeelde gebieden naar 
bedrijventerreinen met meer architectonische kwaliteit. Daarbij moeten het ontwerp en het 
beheer leiden tot een optimale combinatie van bruikbaarheid en uitstraling die haar waarde 
ook op langere termijn behoudt.  
Met het oog hierop heeft de Staatssecretaris de Subsidieregeling prijsvraag verbetering 
architectuur bestaande bedrijventerreinen vastgesteld. Deze regeling is gebaseerd op de 
Kaderwet EZ-subsidies en gepubliceerd in de Staatscourant dd. 27 september 2005. Op 
basis van deze regeling kan subsidie in de vorm van prijzengeld worden verkregen voor het 
indienen van ideeën en projecten.  
 

Prijs voor opdrachtgevers en prijsvraag voor ontwerpers 
De Staatssecretaris ondersteunt de gewenste verbeteringen door het uitschrijven van een 
openbare ideeënprijsvraag onder ontwerpers, die nieuwe oplossingen moet opleveren. 
Hiernaast wordt een prijs uitgeloofd voor opdrachtgevers die relevante verbeteringen in de 
praktijk hebben gebracht. Het voornemen tot de prijsvraag en de prijs is opgenomen in het 
Actieprogramma Bedrijventerreinen en in het Actieprogramma Ruimte en Cultuur (een 
uitwerkingsprogramma van de Nota Ruimte).  
Nadere bijzonderheden over de prijs zijn te vinden in het Reglement Prijs Verbeter de 
architectuur van bestaande bedrijventerreinen.1  
 

Dit wedstrijdprogramma is gebaseerd op de Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur 
bestaande bedrijventerreinen. Dit wedstrijdprogramma is een samenvatting van hetgeen in de 
subsidieregeling is bepaald ten aanzien van de openbare ideeënprijsvraag en geeft daarop een 
toelichting. Bij het opstellen van het wedstrijdprogramma is tevens rekening gehouden met het 
modelwedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in het Kompas bij Prijsvragen 
en Meervoudige Opdrachten en genoemd in het Convenant Wedstrijden op het gebied van 
architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur.  

                                                 
1 Zie www.architectuurprijsvraag.ez.nl  

http://www.architectuurprijsvraag.ez.nl/
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De prijsvraag wordt uitgeschreven in uitsluitend de twee volgende categorieën: 
-  binnenstedelijke bedrijventerreinen 
-  bedrijventerreinen waarop vooral bedrijven zijn gevestigd die overlast veroorzaken 
(milieucategorie 4, 5 of 6).  
In elk van de beide categorieën wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgeloofd van 
respectievelijk € 25.000, € 15.000 en € 10.000. Omdat het prijzengeld het karakter heeft van 
een subsidie hoeven de winnaars over de prijs geen BTW af te dragen.  
Bij inzending moet gebruik worden gemaakt van het formulier dat bij dit wedstrijdprogramma 
is gevoegd (formulier 1 Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande 
bedrijventerreinen: ideeën.)  
 

De prijsvraag is een ontwerpprijsvraag die wordt uitgeschreven onder architecten, 
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Een ieder die is ingeschreven in het 
Nederlands Architectenregister kan meedoen. Op grond van de opgave wordt aanbevolen 
dat zij samenwerking zoeken met cultuurhistorici, projectontwikkelaars of anderen die een 
bijdrage kunnen leveren aan de inzending. 
 

Een onafhankelijke commissie beoordeelt de inzendingen en adviseert de Staatssecretaris 
over de toekenning van prijzen. In afwijking van de gangbare procedure bij prijsvragen is er 
in dit geval dus geen sprake van een jury die een bindend oordeel uitspreekt. Deze 
beoordelingscommissie zal worden voorgezeten door de Rijksbouwmeester en zal bestaan 
uit gezaghebbende deskundigen. De commissie adviseert de Staatssecretaris wat betreft de 
rangschikking van de ingediende inzendingen per categorie. De Staatssecretaris verdeelt 
vervolgens het beschikbare bedrag. 
 

Verbeter de architectuur van bestaande bedrijventerreinen wordt afgesloten met een 
feestelijke uitreiking van de prijzen voor zowel de ontwerpprijsvraag als voor de 
opdrachtgeversprijs. Deze prijsuitreiking wordt gecombineerd met een symposium waarop 
de thema’s en relevante oplossingen worden besproken en met een tentoonstelling van de 
beoordeelde inzendingen. Verder verschijnt een publicatie waarin deze inzendingen 
eveneens te vinden zullen zijn. 

 



 4 

1. OPDRACHTOMSCHRIJVING 
 

1.1 Locatie  
Er is geen vaste locatie aangegeven. Deelnemers mogen zelf een bestaande locatie kiezen 
of hun idee baseren op een fictieve locatie, op voorwaarde dat deze realistisch is voor 
Nederlandse verhoudingen. Concretisering van de locatie is belangrijk, want er wordt niet 
gevraagd om een aanpak op een hoger (bij voorbeeld regionaal) schaalniveau. 
De locatie moet vallen binnen één van twee categorieën bedrijventerrein, namelijk:  
-  binnenstedelijke bedrijventerreinen 
-  bedrijventerreinen waarop vooral bedrijven in de milieucategorie 4, 5 of 6 zijn gevestigd.  
 

1.2 Opgave 
De prijsvraag richt zich op vernieuwende ideeën voor de architectuur van een bestaand 
bedrijventerrein. De inzenders moeten aangeven hoe via het ontwerp en/of het beheer 
verbetering kan worden gebracht in de architectonische kwaliteit van het terrein.  
De ideeën kunnen inhoudelijk een divers karakter hebben en bijvoorbeeld bestaan uit 
uiteenlopende combinaties van organisatievoorstellen en ontwerpstrategieën. 
 

1.3 Randvoorwaarden 
De ontwerpen dienen aan de volgende randvoorwaarden te voldoen: 
-  Ruimtelijk: de ideeën moeten zijn gebaseerd op het handhaven van de bedrijfsbestemming 

van het terrein. Vervangen van bedrijfsruimte door andere functies zoals woningen kan 
hoogstens een beperkt deel van de oplossing vormen.  

-  Financieel: er zijn geen financiële randvoorwaarden gegeven, maar wel dient het idee 
vergezeld gaan van een realistische inschatting van de kosten en dient te worden 
aangegeven hoe de realisatie van het idee kan worden gefinancierd. 

-  Juridisch: de inzending moet voldoen aan geldende wetten en regelingen.  
   Het ontwerp moet voldoen aan de verplichte elementen uit het programma van eisen. 
 

1.4 Programma van eisen 
De opgave, verbetering van de architectonische kwaliteit van het terrein, moet worden 
bereikt door maatregelen gericht op  
-  gebruikswaarde, met name voor ondernemers. 
-  belevingswaarde, met name voor werknemers en omwonenden. 
-  toekomstwaarde, voor zowel ondernemers als andere betrokkenen. 
 
Bij gebruikswaarde kan onder meer worden gedacht aan de grootte en de prijs van de 
kavels, de bebouwingsmogelijkheden, logistieke aspecten (bereikbaarheid, 
parkeergelegenheid etc.) en de in de omgeving beschikbare voorzieningen. Ook meervoudig 
ruimtegebruik is te zien als een mogelijkheid om de gebruikswaarde te vergroten. 
De belevingswaarde wordt beïnvloed door zaken als de inpassing van het terrein in de 
omgeving, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, de uitstraling van de 
gebouwen (inclusief eventueel leegstaande panden), de uitstraling van ongebruikte kavels, 
de menging van functies en de sociale veiligheid. 
De toekomstwaarde wordt zowel beïnvloed door de opzet van het terrein en het initiële 
investeringsniveau als door de zorg voor onderhoud en beheer en de mate waarin wordt 
voldaan aan milieutechnische eisen op het gebied van duurzaamheid. 
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2. WEDSTRIJDREGELS 
 

2.1 Namen en adressen  
Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam Openbare ideeënprijsvraag Verbeter de 
architectuur van bedrijventerreinen en wordt uitgeschreven door de Staatssecretaris van 
Economische Zaken. Hieraan is overleg met het Atelier Rijksbouwmeester vooraf gegaan. 
 

De organisatie berust bij Architectuur Lokaal, contactpersoon Janneke van der Poel, Tussen de 
Bogen 18, 1013 JB Amsterdam, T 020-5304000, F 020-5304004, 
E janneke.vanderpoel@arch-lokaal.nl 
 

2.2 Soort prijsvraag 
De prijsvraag is een openbare ideeënprijsvraag. 
 

2.3 Doelstelling  
De doelstelling van de prijsvraag is het verkrijgen van nieuwe ideeën voor de architectuur van 
bestaande bedrijventerreinen die gelegen zijn binnen de bebouwde kom of worden gebruikt 
door bedrijven in milieucategorie 4, 5 of 6. Hiermee beoogt de uitschrijver van de prijsvraag 
dat lokale bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen zicht krijgen op nieuwe 
mogelijkheden om de architectonische kwaliteit van bedoelde terreinen te verbeteren. 
Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot verhoging van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en 
de toekomstwaarde van deze terreinen. 
 

2.4 Deelnemers 
Deelnemers aan deze prijsvraag zijn architecten, stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten die zijn ingeschreven in het Nederlands Architectenregister. Op grond 
van de opgave wordt aanbevolen dat zij samenwerking zoeken met cultuurhistorici, 
projectontwikkelaars of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de inzending. 
 
Uitgesloten van deelname zijn de leden van de beoordelingscommissie en hun bureaus 
evenals degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de 
prijsvraag, dan wel deel uitmaken van betrokken ministeries en organisaties.  
 

2.5 Inzendingen 
Het adres waar de inzending moet worden ingeleverd is:  
Architectuur Lokaal, Tussen de Bogen 18, 1013 JB Amsterdam, T 020-5304000. 
 

De inzending moet bestaan uit: 
 
1. Twee verticale panelen van A1 formaat. Andere formaten zijn niet toegestaan. De 

panelen zijn licht van gewicht en relatief stijf van structuur. Ze moeten op vier hoeken 
voorzien zijn van gaatjes op ze op te kunnen hangen.  
Paneel 1 moet inzicht geven in de uitgangssituatie binnen het gekozen plangebied, paneel 2 
geeft overeenkomstige informatie over de nieuwe situatie.  

 

2. Een brochure op A4 formaat. De brochure is losbladig, per pagina genummerd en 
probleemloos te reproduceren zonder verlies aan inzichtelijkheid of leesbaarheid. Op het 
omslag van de brochure moet het gekozen motto van de inzending worden vermeld. De 
brochure moet in zesvoud worden ingeleverd. 

 
 
 In maximaal 3500 woorden bevat de brochure in ieder geval: 

- een vermelding van de categorie waarop de inzending betrekking heeft, 
-  een visie op de opgave, 
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-  een toelichting op de gekozen situatie, waarbij wordt ingegaan op het karakter van het 
betreffende bedrijventerrein en de milieucategorie van de bedrijven die er zijn 
gevestigd, 

-  een toelichting op de uitgangspunten van het idee, waarbij wordt ingegaan op de manier 
waarop het idee bijdraagt aan de verbetering van de architectuur van het terrein, op het 
vernieuwende karakter van het idee en op de toepasbaarheid op andere 
bedrijventerreinen, 

-  een realistische inschatting van de kosten en visie op de wijze van financiering van de 
realisatie van het idee, 

-  bijzonderheden en details, eventueel kritische kanttekeningen en aanbevelingen, 
- eventueel ervaringen tijdens het ontwerpproces, 
-  een verkleining van de panelen.  

 Illustraties bij de tekst zijn geoorloofd. 
 

3. Een cd-rom met daarop de complete inzending, dus: alle afbeeldingen (minimaal 300 dpi 
per afbeelding), de volledige tekst en het motto. Het motto dient ook op de  

 cd-rom en het hoesje daarvan te zijn vermeld. 
 

Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.  
 
De inzendingen dienen anoniem te zijn. Alle ontwerpen moeten worden ingezonden onder 
motto, bestaande uit Latijnse lettervormen of Arabische dan wel Romeinse cijfers. Het motto 
moet voorkomen op alle bij de inzending behorende bescheiden en de verpakking daarvan.   
 
Wordt door een inzender meer dan één ontwerp ingezonden, dan moet voor elk ontwerp een 
ander motto worden gekozen en elk ontwerp afzonderlijk worden verpakt en verzonden.  
  
Op geen van de stukken van de inzending of de verpakking mag het handschrift van de indiener 
voorkomen, noch enig teken of lakstempel of iets dergelijks, waaruit de herkomst van de 
inzending zou kunnen worden afgeleid. 
 

De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven: 
1. een naambrief, een gesloten envelop met buiten op het motto en de vermelding 'naambrief' 
en binnenin:  

- naam en adres van de inzender (in geval van een gezamenlijke inzending moet de 
hoofdverantwoordelijke worden genoemd evenals de namen en adressen van alle 
betrokkenen); 

- een verklaring dat het ontwerp geestelijk eigendom is van de ontwerper (in geval van 
gezamenlijk ontwerp dient de hoofdverantwoordelijke te worden genoemd); 

- een kopie van het bewijs van inschrijving met het registratienummer waaronder de 
(hoofd)ontwerper is ingeschreven in het Nederlands Architectenregister. 

 
2. een adresbrief, een gesloten envelop met buiten op het motto en de vermelding 'adresbrief' 
en binnenin een correspondentieadres, niet zijnde het adres van de inzender. De adresbrief 
dient ertoe om zonodig in contact te kunnen treden met de inzender, zonder dat de anonimiteit 
wordt doorbroken.  
 

De beoordelingscommissie heeft de bevoegdheid alle naambrieven na de beoordeling te 
openen. De beoordelingscommissie heeft niet de bevoegdheid de namen van de inzenders 
bekend te maken. De namen van de inzenders worden bekend gemaakt op een door de 
Staatssecretaris van EZ vast te stellen datum, naar verwachting zal die samenvallen met de 
in april 2006 te organiseren prijsuitreiking. 
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2.6 Tussentijdse informatie    
Schriftelijke vragen met betrekking tot het wedstrijdprogramma kunnen worden ingediend tot en 
met 28 oktober 2005. Beantwoording van de vragen vindt plaats op 4 november 2005. Na de 
vragenronde worden alle gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden en relevante 
informatie in één document op schrift gesteld en aan alle deelnemers ter beschikking gesteld 
via www.architectuurprijsvraag.ez.nl. Dit document geldt vanaf dat moment als aanhangsel van 
het wedstrijdprogramma en heeft dezelfde binding. Overleg buiten deze procedure is niet 
toegestaan.  
 

2.7 Tijdschema van de prijsvraag 
De prijsvraag verloopt volgens het onderstaande tijdschema:  
Publicatie subsidieregeling Staatscourant: week 39 / donderdag 29 september 2005  
Indienen vragen:    week 43 / tot en met vrijdag 28 oktober 2005 
Beantwoording vragen:    week 44 / vrijdag 4 november 2005 
Sluiting inzending:     week 50 / vrijdag 16 december 2005 
Toetsing:     week 51 / 19-23 december 2005   
Uiterlijke datum aanvullingen:   week 51 / 23 december 2005  
Besluit toelaten inzendingen:      week 1 en 2 / 2-13 januari 2006 
Beoordeling:     tussen week 5 en week 9 / 2006  
Prijsuitreiking en publicatie 
beoordelingsrapport:     tussen week 15 en week 17 / 2006 
Totale periode prijsvraag:    circa 27 weken 
 

2.8 Beoordelingscommissie 
De inzendingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, bestaande uit de 
volgende leden:  
Mels Crouwel, Rijksbouwmeester, voorzitter (met stemrecht); 
Wies Sanders, stedenbouwkundige Urban Unlimited;  
Marie Louise van Kleef, wethouder gemeente Utrecht;  
Job Stuip, locatiedirecteur Akzo Nobel Hengelo; 
Saskia van Bohemen, directeur TCN Property Projects. 
Het secretariaat van de beoordelingscommissie wordt gevormd door Dirk Bergvelt,  
Architectuur Lokaal te Amsterdam.  
 
De beoordelingscommissie is onafhankelijk van de deelnemers en brengt advies uit over de 
toekenning van prijzen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken.  
 

2.9 Beoordelingscriteria 
De beoordelingscommissie beoordeelt de inzendingen op basis van de volgende criteria: 
- de wijze waarop de inzending reageert op de opgave, het programma van eisen en de 

context 
- de originaliteit, het prikkelende karakter en de vernieuwende kracht van het concept 
- de mate waarin de inzending bijdraagt aan de doelstelling van de prijsvraag en aan 

verbetering architectonische kwaliteit zoals in dit verband omschreven 
- de toepasbaarheid, liefst op meer locaties (zo moet aannemelijk zijn dat het plan 

financieel haalbaar is en voldoende draagvlak kan krijgen) 
De volgorde van deze criteria is willekeurig. Deze criteria vloeien voort uit de 
Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen. 
 

2.10 Beoordelingsprocedure 
De beoordelingsprocedure verloopt als volgt: 
 

Toetsingsfase 
In week 51 (2005) worden de inzendingen getoetst aan de inzendingseisen zoals gegeven in 
het formulier dat als bijlage is opgenomen.Inzenders van wie de inzending op 16 december 

http://www.architectuurprijsvraag.ez.nl/
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2005 niet volledig blijkt te zijn, worden in de gelegenheid gesteld de inschrijving uiterlijk op 
23 december 2005 te hebben gecompleteerd. 
Inzendingen die ook na deze datum niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden niet 
in de beoordeling betrokken. De beslissing hierover wordt in week 1 en 2 (2006) genomen.  
 

Beoordelingsfase 
In week 5 t/m 9 (2006) vindt de beoordeling plaats. 
De commissie beoordeelt de ingezonden ideeën op basis van de Subsidieregeling prijsvraag 
verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen. In termen van dit wedstrijdprogramma 
gaat het om de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave, randvoorwaarden en 
programma van eisen. Ook geeft de commissie een analyse van de inzendingen aan de 
hand van de afzonderlijke beoordelingscriteria. 
Vervolgens brengt de commissie per categorie een rangorde aan tussen de inzendingen op 
basis van een integrale beoordeling.  
Het advies van de beoordelingscommissie is niet bindend voor de uitschrijver. Op grond van 
het advies van de beoordelingscommissie neemt de Staatssecretaris van Economische 
Zaken een besluit over het uitloven van de prijzen. 
 

2.11 Beoordelingsrapport 
De beoordelingscommissie brengt een rapport uit aan de Staatssecretaris van Economische 
Zaken. Het rapport geeft aan hoe de commissie de afzonderlijke inzendingen op de diverse 
onderdelen beoordeelt en hoe de integrale beoordeling tot stand is gekomen. Bovendien 
bevat het rapport een evaluatie van de resultaten van de prijsvraag en aanbevelingen aan de 
uitschrijver.Openbaarmaking vindt plaats tijdens de feestelijke prijsuitreiking in april 2006. 
Het beoordelingsrapport komt in digitale vorm algemeen beschikbaar via 
www.architectuurprijsvraag.ez.nl 
 

2.12 Prijzen 
Het totale prijzengeld voor deze prijsvraag bedraagt € 100.000. 
In elk van de beide categorieën wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgeloofd van 
respectievelijk € 25.000, € 15.000 en € 10.000. Dit tenzij de kwaliteit van de inzendingen naar 
het oordeel van de Staatssecretaris, daartoe geadviseerd door de beoordelingscommissie, 
van dien aard is dat een dergelijke toekenning van prijzen niet gerechtvaardigd is. Omdat het 
prijzengeld het karakter heeft van een subsidie hoeven de winnaars over de prijs geen BTW 
af te dragen.   

http://www.architectuurprijsvraag.ez.nl/
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2.13 Vervolg op de prijsvraag 
Het Ministerie van EZ is niet in de positie om de ingezonden ideeën zelf toe te passen of om 
toepassing door anderen voor te schrijven. Wel zal EZ de resultaten van de prijsvraag onder 
de aandacht brengen van lokale bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen om te 
stimuleren dat de uit de prijsvraag voortkomende ideeën worden gebruikt.  
 
Met het oog hierop worden de prijsvraag en prijs afgesloten met een feestelijke 
prijsuitreiking, een symposium waarop de thema’s en relevante oplossingen worden 
besproken, een tentoonstelling met presentatie van de beoordeelde inzendingen en een 
publicatie waarin deze inzendingen eveneens te vinden zullen zijn. Aangezien de regeling 
bedoeld is om betrokkenen te stimuleren tot verbetering van de architectuur van 
bedrijventerreinen zal de Staatssecretaris breed bekendheid geven aan de resultaten. 
  

2.14 Publiciteit 
Het is deelnemers, beoordelingscommissieleden of anderen dan de projectleider, niet 
toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de 
inzendingen of de prijsvraag als zodanig, voordat het besluit van de uitschrijver is bekend 
gemaakt.  
 

2.15 Auteursrechten 
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  
 

2.16 Gebruik en eigendom van de ingezonden bescheiden 
Alle voor de wedstrijd ingezonden bescheiden worden eigendom van het Ministerie van 
Economische Zaken. Het Ministerie heeft het recht de ingezonden bescheiden te publiceren of 
te exposeren, zonder daarvoor de inzender enige vergoeding schuldig te zijn. De inzender is 
verplicht medewerking te verlenen aan de openbaarmaking en verspreiding van de inhoud 
van het idee en de resultaten van het project. Bij publicatie van de inzendingen vermeldt EZ de 
naam van de betreffende inzenders.  
 

2.17 Bezwaar 
Tegen het besluit tot toe- of afwijzen van de subsidie kan degene wiens belang rechtstreeks bij 
dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie 
Wetgeving en Juridische Zaken. In het besluit zal met het oog hierop een bezwaarclausule zijn 
opgenomen. 
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BIJLAGE 
 
Aanvraagformulier voor prijsvraag  
Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen: ideeën2 
 
Indienen (niet per fax of e-mail) bij:  
Architectuur Lokaal 
Janneke van der Poel 
Tussen de Bogen 18  
1013 JB Amsterdam 

 
Contactpersoon voor vragen over de inhoud van de regeling en/of de procedure: 
Architectuur Lokaal, Janneke van der Poel, T 020-5304000,  
E janneke.vanderpoel@arch-lokaal.nl 

 
1. Aandachtspunten 

- De bij de aanvraag behorende stukken voor subsidie voor een idee dienen geanonimiseerd 

te zijn. Alle ontwerpen moeten worden ingezonden onder motto, bestaande uit Latijnse 

lettervormen of Arabische dan wel Romeinse cijfers. Het motto moet voorkomen op alle bij 

de inzending behorende bescheiden en de verpakking daarvan.   

- Wordt door een indiener van de aanvraag meer dan één ontwerp ingezonden, dan moet 

voor elk ontwerp een ander motto worden gekozen en elk ontwerp afzonderlijk worden 

verpakt en verzonden.  

- Op geen der stukken van de aanvraag of de verpakking mag het handschrift van de 

indiener voorkomen, noch enig teken of lakstempel of iets dergelijks, waaruit de herkomst 

van de inzending zou kunnen worden afgeleid. 

- De aanvraag dient vergezeld te gaan van twee brieven: 

 een naambrief, een gesloten envelop met buiten op het motto en de vermelding 

'naambrief' en binnenin:  

- naam en adres van de indiener (in geval van een gezamenlijke inzending 

moet de hoofdverantwoordelijke worden genoemd); 
- een verklaring dat het ontwerp geestelijk eigendom is van de indiener (in elk 

geval van gezamenlijk ontwerp dient de hoofdverantwoordelijke te worden 
genoemd);  

- het registratienummer waaronder de (hoofd)ontwerper is ingeschreven in  
het Nederlands Architectenregister. 

 een adresbrief, een gesloten envelop met buiten op het motto en de  vermelding 

'adresbrief' en binnenin een correspondentieadres, niet zijnde het adres van de 

indiener. De adresbrief dient ertoe om zonodig in contact te kunnen treden met de 

indiener, zonder dat de anonimiteit wordt doorbroken.  
- Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.  

- Onderstaande punten 4 tot en met 7 mogen samen maximaal 3500 woorden bevatten. 

                                                 
2 Formulier 1, bedoeld in artikel 4, tweede lid van de Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur 
bestaande bedrijventerreinen  
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2. Gegevens indiener van de aanvraag (=NAAMBRIEF) 
 
 
2.1. Persoonsgegevens 
Naam        M / V 
Initialen 
Titel(s) 
Registratienummer in het Architectenregister 
Postadres 
Postcode      Plaats 
Bezoekadres 
Postcode      Plaats 
Telefoon 
Fax  
E-mail 
 
 

2.2 Rekeninggegevens  
Postbankrekeningnummer 
Bankrekeningnummer    Bank 
Ten name van      Te 
 

 
2.3 Ondertekening 
Indiener van de aanvraag verklaart dat alle bijlagen die voor de aanvraag nodig zijn, zijn 
bijgevoegd en dat hij bekend is met de voorwaarden en procedures van de Subsidieregeling 
prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen. 
 
Indiener verklaart tevens dat het ontwerp zijn geestelijk eigendom is.  
 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 
Handtekening 

 
 
 
Naam 
Datum  
Plaats 
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Gegevens correspondentieadres (=ADRESBRIEF) 
 
 
3. Contactgegevens 
Naam       m / v 
Initialen 
Titel(s) 
Postadres 
Postcode      Plaats 
Bezoekadres 
Postcode      Plaats 
Telefoon 
Fax 
E-mail 
 



 13 

4. Inhoud en doelstelling van het idee 
Geef hierbij aan:  

- Een beschrijving van (de ligging) van het bedrijventerrein en een toelichting op de 

gekozen situatie, waarbij wordt ingegaan op het karakter van het betreffende 

bedrijventerrein (binnenstedelijk bedrijventerrein of een bedrijventerrein met zware 

industrie) en de milieucategorie van de bedrijven die er zijn gevestigd. Indien het 

bedrijventerrein daadwerkelijk in Nederland ligt dient u de geografische locatie aan te 

geven. 

- Geef een korte beschrijving van het idee en licht het (de) vernieuwende element(en) toe. 

Geef hierbij ook een visie op de opgave en een toelichting op de uitgangspunten.  

 
5. Bijdrage van het idee aan de verbetering van de architectuur van het 

bedrijventerrein 
Geef het resultaat van het idee aan, waarbij nadrukkelijk dient te worden ingegaan op de 
manier waarop het idee bijdraagt aan de verbetering van de architectuur van het 
bedrijventerreinterrein.  

 
6. Kosten van het idee en toepasbaarheid van het idee  
Geef een realistische inschatting van de kosten die met de implementatie van het idee 
gepaard gaan. Geef daarbij ook aan hoe en door wie deze kosten worden gefinancierd. 

 
Geef ook aan of en zo ja op welke manier het idee toepasbaar is op (andere) bestaande 
bedrijventerreinen in Nederland. 

 
7. Overige details  
Hierbij kunt u bijzonderheden, details, eventuele kritische kanttekeningen en aanbevelingen 
en eventuele ervaringen tijdens het ontwerpproces aangegeven. 

 
8. Bijlagen 
Bij de inzending dient te worden bijgevoegd: 
A. Twee verticale panelen van A1 formaat. Andere formaten zijn niet toegestaan. De panelen 

zijn licht van gewicht en relatief stijf van structuur. Ze moeten op vier hoeken voorzien zijn 
van gaatjes om ze op te kunnen hangen. Op paneel 1 moet inzicht worden gegeven in het 
gekozen plangebied dat valt binnen één van de beide categorieën, waarop de inzender zijn 
plan heeft gebaseerd, op paneel 2 wordt overeenkomstige informatie gegeven over de 
nieuwe situatie. Duidelijk moet worden aangegeven, welk paneel op de oude en welk 
paneel op de nieuwe situatie betrekking heeft. 

 

B. Een cd-rom met daarop de complete inzending, dus: alle afbeeldingen (minimaal 300 dpi 

per afbeelding), de volledige tekst en het motto. Het motto dient ook op de cd-rom en het 

hoesje daarvan te zijn vermeld. 

 
Deze bijlage behoort bij de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, 
kenmerk WJZ 5057244 

 
De Staatssecretaris van Economische Zaken 
 
 
 


