
 
Reglement van deelname 2022 

Inleiding en toelich-ng 
De Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur – de Friese architectuurprijs – wordt iedere twee jaar door de 
Provincie Fryslân uitgereikt. Waarom deze prijs en waarop vindt de beoordeling van de inzendingen plaats?  

a) Bijdrage aan de omgevingskwaliteit 
Architectuur levert een bijdrage aan de inrichFng van de woon- en leefomgeving als het gaat om as-
pecten als gezondheid, duurzaamheid, leeJaarheid en idenFteit.  
Architectuur en omgevingskwaliteit zijn niet van elkaar te scheiden. Omgevingskwaliteit is een verza-
melbegrip waarin niet alleen bouwkunst (de estheFsche kant van het bouwen) en bouwkunde (de 
technische kant) samenkomen, maar waarin de aandacht tevens en vooral uitgaat naar behoeNen en 
wensen, en naar emoFonele en intellectuele verwachFngen. 
Daarnaast levert iedere architectonische ingreep een bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen 
(Global Goals for Sustainable Development). Bijvoorbeeld door circulair denken, het gebruik van duur-
zame materialen en technieken, energiebewuste technieken, aandacht voor gezondheid en bijvoor-
beeld de geschiktheid van bouwwerken en hun omgeving voor mensen in verschillende levensfasen, 
met al dan niet beperkingen die daarmee gepaard kunnen gaan.  

b) Waarde voor Fryslân en de lokale samenleving 
Aldus draait architectuur om verbeelding, verbinding en het bedenken van slimme en verrassende op-
lossingen, in het licht van belangrijke maatschappelijke opgaven en op een specifieke plek.  
Fryslân is de op één na dunst bevolkte provincie van Nederland. Van oorsprong heeN de provincie een 
uitgesproken agrarisch karakter. NieUemin speelt de samenleving zich ook in Fryslân steeds sterker en 
op grotere schaal af in de gebouwde omgeving – de habitat van de moderne mens.  
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de ingezonden werken wordt daarom specifiek gekeken naar de 
wijze waarop en in welke mate de inzendingen van waarde zijn voor Fryslân en in het bijzonder voor de 
lokale samenleving en leefomgeving.  
In dit licht hebben de prijs en de publiciteit die daarmee samenhangt tot doel om de belangstelling 
voor architectuur en de gebouwde omgeving in de Friese context bij een breed publiek te sFmuleren 
en te vergroten.  

c) Voorbeeldfunc-e voor proces en samenwerking 
TensloUe beoogt de Provincie Fryslân met de prijs een impuls te geven aan opdrachtgevers en op-
drachtnemers. Daarom worden de inzendingen voor de prijs tevens beoordeeld op de wijze waarop 
opdrachtgevers en opdrachtnemers het proces, de strategie en wijze van samenwerken vormgeven in 
professionele zin, maar ook in relaFe tot de samenleving: aandacht voor de inbedding, acceptaFe en – 
waar van toepassing – parFcipaFe door de lokale samenleving. 

Het reglement 

Ar-kel 1 – De Prijs 
1. De Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur (hierna: Architectuurprijs) wordt tweejaarlijks toege-

kend door het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân (hierna: Gedeputeerde Staten) wegens 
een uitzonderlijke of bijzondere prestaFe op het gebied van architectuur. 
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2. Uitsluitend combinaFes van een opdrachtgever en een ontwerper/architect/architectenteam/archi-
tectenbureau (hierna: mededingers) kunnen door inzending van één of meer bouwwerken meedingen 
naar de Architectuurprijs. 

3. De winnende mededingers ontvangen een bedrag van € 5.000,- en een oorkonde. Daarnaast ontvan-
gen maximaal vijf genomineerde mededingers ieder een bedrag van € 500,-.  

4. Mededinging naar de Architectuurprijs is kosteloos.  
5. De organisaFe en uitvoering van de Architectuurprijs zijn door Gedeputeerde Staten overgedragen aan 

SFchFng Keunstwurk. 

Ar-kel 2 – De inzendingen  
1. Uitsluitend architectonische bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verleend en die in de peri-

ode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 door de mededingers in Fryslân zijn gerealiseerd 
komen voor de prijs in aanmerking.  

2. Het eigendomsrecht van het bouwwerk dient bij (één van) de mededingers te berusten.  
3. Leden van het bestuur van SFchFng Keunstwurk en leden van de adviescommissie zijn van deelname 

uitgesloten.  

Ar-kel 3 – Wijze van deelname 
1. Om mee te dingen naar de prijs, dient bij SFchFng Keunstwurk vóór 31 januari 2023 per bouwwerk 

een compleet ingevuld aanmeldingsformulier te worden ingestuurd, samen met documentaFe in 
woord en beeld met betrekking tot het bouwwerk. Het inzenden kan digitaal via de site van Keunst-
wurk: www.keunstwurk.nl. Vanaf 4 januari staat een digitaal formulier gereed op de site en documen-
taFe kan daar worden ge-upload.  

2. De documentaFe met betrekking tot het bouwwerk bestaat in elk geval uit:  
a) een ruime situaFeschets met inrichFng van het omliggende terrein, schaal 1:500 – 1:2.500, 

en voorzien van een noordpijl, evenals: 
- plaUegronden schaal 1:100 – 1:200;  
- doorsneden schaal 1:100 – 1:200;  
- aanzichten schaal 1: 100 – 1:200;  

b) een beschrijving van relevante details; 
c) minimaal drie technisch goede overzichtsfoto’s op A4 formaat, waarvan één op maai-veld-

hoogte en één in vogelvlucht; 
d) een beschrijving van het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; 
e) een beschrijving van eigenschappen of aspecten die naar het oordeel van de mededingers 

van toegevoegde waarde zijn en/of die bijdragen aan de omgevingskwaliteit. 
Deze documentaFe zoals beschreven onder a tot en met e kan bij de digitale aanmelding worden ge-
upload. 

3. De documentaFe in woord en beeld moet de in arFkel 5 van dit reglement bedoelde adviescommissie 
voldoende in staat stellen om de waarde van de inzendingen te onderzoeken.  

4. Op alle ingestuurde documenten zijn de naam of Ftel van de inzending en de naam van mededingers 
vermeld.  

5. De documentaFe gaat vergezeld van een door mededingers ondertekende schriNelijke instemming tot 
deelname aan de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur en de daaraan verbonden voorwaarden. 

6. Alle mededingers ontvangen een bevesFging van hun aanmelding en de ingeleverde documentaFe. 
7. Mededingers verlenen de Provincie Fryslân en/of SFchFng Keunstwurk het onbezwaarde recht om de 

ingezonden informaFe en documentaFe te gebruiken voor publicaFe, promoFe en documentaFe. 
Met het oog op het recht op naamsvermelding ingevolge de Auteurswet verstrekken mededingers in 
de documentaFe de namen van de onderscheidenlijke rechthebbenden. 
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8. Alle inzendingen worden aan een door Gedeputeerde Staten te benoemen adviescommissie ter be-
oordeling voorgelegd. 

9. Mededingers maken het voorts mogelijk dat deze adviescommissie voor een juiste beoordeling op het 
door de adviescommissie gewenste moment onbeperkt toegang krijgt tot het bouwwerk. 
Bij het bezoek zal rekening worden gehouden met het recht op privacy: het recht op eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer. 

Ar-kel 4 – Terugtrekken van de inzending 
Tot aan het moment van de eerste beoordeling door de adviescommissie kunnen de mededingers hun inzen-
ding terugtrekken. De inzending vervalt daarmee volledig, waardoor zij door de adviescommissie buiten be-
schouwing wordt gelaten en waardoor de inzending tevens niet in de verslaglegging door de adviescommissie 
zal voorkomen. 
  
Ar-kel 5 – De adviescommissie 

1. De inzendingen worden beoordeeld door een adviescommissie die bestaat uit ten minste vijf en ten 
hoogste zeven leden.  

2. De adviescommissie wordt, op voordracht van SFchFng Keunstwurk, benoemd door Gedeputeerde 
Staten, voor de periode van één jaar. Kandidaten kunnen ten hoogste twee keer achtereen worden 
benoemd. 

3. De adviescommissie vormt qua samenstelling en vakkundigheid een goede afspiegeling van disciplines 
in relaFe tot de criteria waarop de adviescommissie de inzendingen conform dit reglement beoordeelt. 

4. De leden van de adviescommissie worden voor hun werkzaamheden bezoldigd in overeenstemming 
met het RechtsposiFebesluit decentrale poliFeke ambtsdragers.  

Ar-kel 6 – De werkwijze van de adviescommissie 
1. De adviescommissie kiest uit haar midden een voorziUer. De voorziUer ziet toe op het correcte ver-

loop van de bijeenkomsten, het beoordelingsproces, op de verslaglegging en op de presentaFe daar-
van. De voorziUer treedt naar buiten op als enig woordvoerder van de adviescommissie. 

2. De adviescommissie kiest uit haar midden de personen die worden belast met de verslaglegging en de 
samenstelling van het rapport van de adviescommissie, daarbij bijgestaan door een medewerker van 
SFchFng Keunstwurk. 

3. De beoordeling door de adviescommissie vindt in maximaal drie gezamenlijke bijeenkomsten plaats. 
Plaats, locaFe en FjdsFp worden in overleg bepaald. 

4. De adviescommissie neemt besluiten bij meerderheid aan stemmen. Elk lid van de adviescommissie 
heeN één stem, en stemt naar beste eer en geweten, zonder last of ruggespraak. 

5. Tijdens de eerste beoordelingsronde worden de inzendingen individueel door de leden van de advies-
commissie beoordeeld op: 

a) de technische en estheFsche aspecten van de architectuur en uitvoering van het gereali-
seerde bouwwerk; 

b) de bijdrage aan de omgevingskwaliteit (woon- en leefomgeving) en de realisering van 
duurzame ontwikkelingsdoelen; 

c) de welke wijze waarop en in welke mate waarin de inzendingen van waarde zijn voor 
Fryslân en in het bijzonder voor de lokale samenleving en leefomgeving; 

d) de wijze waarop opdrachtgevers en opdrachtnemers het proces, de strategie en wijze van 
samenwerken vormgeven hebben vormgegeven, mede in relaFe tot de samenleving; 

e) of, en in welke mate, er sprake is van significante eigenschappen of aspecten, dan wel van 
een alles oversFjgende toegevoegde waarde, waardoor een bouwwerk zich nadruk-kelijk 
onderscheidt van andere inzendingen. 
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6. Op basis van de uitkomsten van de eerste beoordelingsronde wordt door de adviescommissie een lijst 
samengesteld van circa twinFg inzendingen die doorgaan naar de tweede ronde. 

7. Tijdens de tweede beoordelingsronde selecteert de adviescommissie maximaal Fen inzendingen die 
voor nominaFe in aanmerking komen. 

8. Tijdens de derde beoordelingsronde worden de geselecteerde inzendingen door de adviescommissie 
op locaFe bezocht en besproken met de mededingers. Vervolgens bepaalt de adviescommissie welke 
inzendingen definiFef voor de prijs worden genomineerd. 

9. Aansluitend kiest ieder lid van de adviescommissie (individueel) uit de nominaFes drie mogelijke prijs-
winnaars in volgorde van voorkeur, waarbij niet alleen de eerdergenoemde criteria een rol spelen, 
maar eveneens de algemene waarde van de inzendingen in relaFe tot de prijs.  

10. TensloUe kiest de adviescommissie de uiteindelijke winnaar en eventueel een of meer eervolle ver-
meldingen. 

Ar-kel 7 – Verslaglegging, voordracht en prijsuitreiking 
1. De adviescommissie legt de door haar gevolgde procedure en haar gezamenlijke bevindingen en over-

wegingen schriNelijk vast. 
2. Het rapport van de adviescommissie wordt aan Gedeputeerde Staten aangeboden met de gemoF-

veerde aanbeveling door de adviescommissie van de genomineerde inzendingen, de prijswinnaars en 
van een of meer eervolle vermeldingen. 

3. Alle mededingers ontvangen bericht van een eventuele nominaFe van hun inzending.  
4. De prijswinnaar en eervolle vermeldingen worden door de portefeuillehouder namens Gedeputeerde 

Staten bekend gemaakt Fjdens de feestelijke prijsuitreiking op vrijdag 26 mei 2022, onder aanwezig-
heid van pers en genodigden.  

5. Naast het prijzengeld ontvangt de winnaar een promoFe- en ontwikkelingsbudget tot € 5.000,- om de 
belangstelling voor architectuur en gebouwde omgeving in de Friese context bij een breed publiek te 
sFmuleren en vergroten. Het budget is voor de winnaar vrij te besteden om aan dit doel bij te dragen. 

6. Tijdens de prijsuitreiking wordt het rapport van de adviescommissie openbaar gemaakt en geeN de 
voorziUer een korte, verhelderende toelichFng op zowel de overwegingen als de uiteindelijke keuze 
van de adviescommissie, evenwel zónder daarbij de winnaars en eervolle vermeldingen bekend te ma-
ken.  

Ar-kel 8 – Slotbepalingen 
1. Alle directe kosten, verbonden aan de voorbereiding, de toekenning en de uitreiking van prijs, alsme-

de de kosten van de adviescommissie, komen ten laste van de Provincie Fryslân. 
2. Onverminderd hetgeen in arFkel 3, lid 5, wordt gevraagd, erkennen de mededwingers met hun deel-

name bekend te zijn en akkoord te gaan met dit reglement en de daarin genoemde voorwaarden. 
3. Inzenders die één of meer bepalingen van dit reglement niet naleven, kunnen door de adviescommis-

sie worden uitgesloten van verdere mededinging naar de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 
2022. 

4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de adviescommissie, daarbij geadviseerd 
door SFchFng Keunstwurk als organiserende instanFe. 

5. Over de deelname, de beoordeling en de prijstoekenning kan niet worden gecorrespondeerd. 
6. Dit Reglement van deelname 2022 is mede gebaseerd op het geldende ‘Reglemint provinsjale prizen 

en beneaming, provinsje Fryslân 2022’.
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