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1.

VOORAF

In 2020 organiseert de VRP opnieuw de Vlaamse Planningsprijs. De prijs bestaat sinds 2004 en wordt
tweejaarlijks uitgereikt. De Vlaamse Planningsprijs 2020 zal worden toegekend aan één of meerdere
laureaten die zich op meerdere criteria (vermeld in punt 9) kunnen onderscheiden in één van de
categorieën die hieronder worden vermeld. De VRP biedt ook kleinschalige projecten met een
innovatief karakter de mogelijkheid om de Planningsprijs te winnen.
De Vlaamse Planningsprijs wordt uitgereikt aan een project of concept dat uitblinkt in één van
onderstaande categorieën. De jury kan een Planningsprijs uitreiken in één of in elk van beide
categorieën.
1) Een beloftevol opgestart planningsproces of vernieuwend planningsconcept
In deze categorie wordt de nadruk gelegd op vernieuwing in de planningsdiscipline. Embryonale
concepten en nieuwe ideeën voor instrumenten, beleid, proces, participatie of andere aspecten
van het planningsproces maken in deze categorie kans op de Planningsprijs.
2) Een afgerond planningstraject of realisatie
Planningsmethodieken of instrumenten die hun waarde hebben bewezen, realisaties die de
kwaliteitseisen uit de planfase in praktijk hebben omgezet, een doorlopen proces dat zijn
vruchten heeft afgeworpen of andere resultaten van vernieuwende planningsinitiatieven worden
in deze categorie beoordeeld.

2.

DOELSTELLINGEN

Met de Vlaamse Planningsprijs wil de VRP de aandacht vestigen op innovatieve en stimulerende
initiatieven: studies, plannen, ontwerpen en realisaties die het streven naar ruimtelijke kwaliteit en
duurzame ruimtelijke ontwikkeling treffend illustreren. De initiatieven tonen een duidelijke
vernieuwing in de planningspraktijk aan.
De Vlaamse Planningsprijs wil deze interessante en innovatieve projecten kenbaar maken aan een
groter publiek en op die manier initiatieven voor gelijkaardige, kwalitatief hoogstaande projecten
stimuleren.

3.

INZENDER

De inzender kan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn (ontwerper, onderzoeker,
uitvoerder van een studie...).
Indien opdrachtnemers een dossier wensen in te dienen, kan dat enkel mits een schriftelijk akkoord
van de opdrachtgever, dat bij de inzending gevoegd wordt. Zonder dit attest kan de inzending niet
bekroond worden.

Wanneer men verscheidene onderdelen, behorend tot eenzelfde studie/plan/ontwerp/project wenst
in te zenden, is de contactpersoon zelf verantwoordelijk voor de coördinatie van de onderdelen. Het
geheel wordt door de jury beschouwd als één enkele inzending.

4.

INZENDING

De inzendingen kunnen studies, plannen, ontwerpen en projecten zijn. Om de drempel voor
inzending zo laag mogelijk te houden, wordt gewerkt met één inzendingsronde.
SAMENSTELLING VAN DE INZENDING
DIGITAAL in te zenden via WeTransfer naar info@vrp.be:
a) een volledig en correct ingevuld officieel inschrijvingsformulier (zie hieronder);
b) plannen en foto’s die voldoende inzicht geven in het project, zoals:
•

plan met situering van de (geplande) ingreep in zijn ruimere context;

•

plan van inplanting gebouwen, openbaar domein, infrastructuur;

•

max. 10 foto’s van bestaande situatie;

•

max. 10 foto’s van nieuwe situatie (indien van toepassing).

c) bijkomende documentatie die volgende aspecten belicht:
•

het gevoerde proces (overlegmomenten, communicatie, participatie …);

•

het project en ontwerp;

•

de maatschappelijke winsten van het ruimtelijk planningsproces (bv. op het vlak van
open ruimte, duurzame mobiliteit, sociale inclusie …).

In een eerste informatieve ronde worden deze documenten nagekeken op volledigheid en
duidelijkheid. De jury kan op basis van deze documenten bijkomende informatieve vragen stellen
aan de indiener of aan de referentiepersoon. Een eerste beoordeling en selectie gebeurt pas in de
tweede ronde (zie 8. beoordelingscommissie).

5.

AARD VAN DE PRIJS

De prijs bestaat uit een publicatie in het vakblad RUIMTE van de VRP over de gelauwerde
inzending(en). Deze publicatie heeft als doel het plannings- en ontwerpproces, de ingezette
instrumenten, de betrokken partners en de aangewende middelen en de resultaten in beeld te
brengen.
Om de uitstraling en de inhoudelijke doorwerking kracht bij te zetten, engageert de VRP zich om na
de prijsuitreiking het winnende project/proces op een studiedag voor te stellen aan een breed
(vak)publiek.

6.

UITREIKING VAN DE PRIJS

De Planningsprijs wordt aangeboden door de Vlaams minister van ruimtelijke ordening in naam van
de Vlaamse Regering. De prijs wordt toegekend aan de opdrachtgever.
De Vlaamse Planningsprijs 2020 zal worden uitgereikt op de “Werelddag van de Stedenbouw” op
19 november in Beveren-Waas.

7.

JURY

SAMENSTELLING
Tijdens de eerste en tweede ronde bestaat de jury uit vijf stemgerechtigde leden en een secretaris.
Tijdens de derde ronde wordt de jury aangevuld met minimum twee juryleden (waarvan minstens
één uit een ander gewest, uit het buitenland of van buitenlandse oorsprong). Bij verhindering van
één van de juryleden wordt een reservelid opgeroepen met eenzelfde kwalificatie als het
verhinderde lid.
Van zodra de juryleden bij naam bekend zijn, wordt dit bekendgemaakt via de website van de VRP
waar tevens de uitnodiging en het inschrijvingsformulier kunnen geraadpleegd worden.
TAKEN
De voorzitter leidt de jury, ziet toe op het goede en correcte verloop ervan en geeft op vraag van
de juryleden advies over inhoudelijke en procedurele richtlijnen die volgens de reglementen van de
Vlaamse Planningsprijs moeten gevolgd worden.
De secretaris zorgt voor het evaluatieverslag op basis van de commentaren en de besluiten van de
jury en bezorgt hiervan een kopie aan de Vlaams minister van ruimtelijke ordening en de voorzitter
van de VRP nadat de voorzitter van de jury het heeft goedgekeurd.

8.

BEOORDELINGSCOMMISSIE

De jury toetst de inzendingen aan het reglement en kan bijkomende info opvragen na een eerste
informatieve juryronde. In deze fase kan ook een externe referentiepersoon, die in de loop van het
proces was betrokken, worden gecontacteerd om aanvullende informatie aan te leveren.
In de tweede juryronde beoordeelt de jury de inzendingen op basis van de onder punt 9 vermelde
criteria. Tijdens deze tweede ronde voert de jury een preselectie uit, waarbij maximaal 5
genomineerden worden aangeduid. De genomineerden worden uitgenodigd om in de derde
juryronde hun project verder toe te lichten aan de hand van concrete vragen van de jury.

9.

BEOORDELINGSCRITERIA

Naast het toetsen van de inzending aan het reglement, heeft de jury als taak de inzendingen te
beoordelen op basis van volgende criteria:
a) de inhoudelijke coherentie en kwaliteit van resultaten, inzichten, concepten en
realisaties in termen van vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, respect voor draagkracht, samenhang
tussen korte en lange termijn, strategische keuzes.
b)

de wijze waarop de studie, het plan, het ontwerp of het project tot stand is gekomen, dat wil

zeggen: beleidsmatig ingebed, administratief ondersteund en ondersteunend, maatschappelijk
gedragen, interdisciplinair geconcipieerd.
c)

de wijze van communicatie naar en participatie van de betrokkenen en de bevolking. Dit wil

zeggen: intensiteit, continuïteit, professionaliteit, transparantie, begrijpelijkheid.
d) de rol van de ruimtelijke planner en de andere betrokkenen in het proces met betrekking tot het
genereren en bewaken van de kwaliteit, het vernieuwen van het ruimtelijk denken, het aanreiken
van cruciale nieuwe thema’s en opgaven, het realiseren van strategische ingrepen.
e) de maatschappelijke meerwaarde van het project in de ruimere omgeving: bv. heeft het project
bijgedragen tot het vrijwaren of versterken van open ruimte ; welke mobiliteitsimpact heeft het
project ; draagt de realisatie bij tot een versterking van het sociaal weefsel ; …
f) bijkomende criteria: de urgentie van het initiatief, de voorbeeldfunctie voor Vlaanderen en/of de
overdraagbaarheid van het plan/concept voor andere initiatiefnemers.

10.

BIJZONDERE BEPALINGEN

De jury kan beslissen geen Vlaamse Planningsprijs toe te kennen.
Elk jurylid dat betrokken is (geweest) bij één van de ingezonden dossiers wordt geacht dit aan de
andere juryleden te melden en zich bij de beoordeling ervan te onthouden.

11.

WIJZE EN UITERSTE DATUM VAN INZENDING

Het dossier voor de eerste ronde moet uiterlijk op maandag 22 juni 2020 om 12u bij de VRP
aangekomen zijn (via WeTransfer, zie punt 4). Eventuele bijkomende info wordt eind augustus
opgevraagd (na de eerste informatieve juryronde). Na de tweede juryronde eind september worden
alle kandidaten op de hoogte gebracht van de eerste selectie en wordt aan de genomineerden
bijkomende vragen voorgelegd. De timing voor indienen wordt op dat ogenblik gecommuniceerd.

12.

AUTEURS- EN EIGENDOMSRECHTEN

De inzendingen blijven eigendom van de VRP. Door deel te nemen aan de Vlaamse Planningsprijs
geeft de inzender aan de VRP het recht om, zonder daarom enige vergoeding schuldig te zijn, de
ingezonden en eventueel andere ter beschikking gestelde plannen en ontwerpen, te publiceren en
tentoon te stellen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER VLAAMSE
PLANNINGSPRIJS 2020

DE INZENDER
VERANTWOORDELIJKE
naam:
functie:
adres:
postcode:
gemeente :
CONTACTPERSOON (coördineert inzending en geeft bijkomende info aan de jury)
naam:
telefoonnummer:
e-mail:

DE INZENDING | PRAKTISCHE INFO
locatie:
opdrachtgever:
naam van planner(s)/ontwerper(s):
naam van organisatie waaraan deze eventueel verbonden zijn:
ANDERE MEDEWERKERS
Externe referentiepersoon die actief aan het plan(nings)proces heeft meegewerkt:
- Naam:
- Organisatie:
- Emailadres:
- Telefoonnummer:

GENESE VAN HET PLAN/PLANNINGSPROCES/PROJECT
opdracht gegeven in
effectief opgestart in
voltooid in
zal worden voltooid in

DE INZENDING | INHOUDELIJKE INFO
Het project wordt ingediend in de categorie (gelieve een categorie aan te duiden):
o

Beloftevol opgestart planningsproces of vernieuwend planningsconcept

o

Een afgerond planningstraject of realisatie

Beknopte omschrijving van het project (max. 1.500 tekens incl. spaties)

Licht toe wat het meest innovatie aspect van het project omvat (max. 1.500 tekens, incl. spaties)

Omschrijf het gevoerde proces (overlegmomenten, communicatie, participatie, betrokken partners,
… - max. 6.000 tekens, incl. spaties)

Omschrijf het project en ontwerp (max. 6.000 tekens, incl. spaties)

Omschrijf de maatschappelijke winsten van het ruimtelijk planningsproces (bv. op het vlak van open
ruimte, duurzame mobiliteit, sociale inclusie … - max. 3.000 tekens)

Ga in op één of meerdere bijkomende criteria: de urgentie van het initiatief, de voorbeeldfunctie
voor Vlaanderen en/of de overdraagbaarheid van het plan/concept voor andere initiatiefnemers
(max. 1.500 tekens, incl. spaties)

