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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Provinciewet, bekend dat zij in hun vergadering van 1 februari 2011 hebben vastgesteld:

JURYREGLEMENT ONTWERPPRIJS 2011
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. advies: een niet-bindende raadgeving
b. de vakjury: de vakjury Ontwerpprijs 2011, een commissie zoals bedoeld in artikel 82 van de
Provinciewet
c. het college: het college van Gedeputeerde Staten van Limburg
d. voorzitter: een vanuit de vakjury tot voorzitter gekozen lid
e. secretaris: een namens Gedeputeerde Staten van Limburg aan te wijzen ambtenaar van de afdeling
Cultuur, Welzijn & Zorg ter ondersteuning van de vakjury die werkzaam is onder de
verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten van Limburg
f.
extern lid: een persoon die geen deel uitmaakt van een bestuursorgaan van de Provincie Limburg,
en ook niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de Provincie
Limburg
Artikel 2 Ontwerpprijs 2011
In het kader van de Ontwerpprijs 2011 roept de Provincie Limburg kunstenaars en vormgevers op een
ontwerp te leveren voor een relatiegeschenk. De Provincie Limburg wil het ontwerp gebruiken als
relatiegeschenk. De Provincie stelt zich ten doel het uitroepen en profileren van een winnaar, namelijk
één ontwerper. De te winnen prijzen bestaan uit de hierna genoemde geldbedragen.
e
• 1 prijs € 1.250,00 + aankoop relatiegeschenk in oplage van 100 stuks
e
• 2 prijs € 750,00
e
• 3 prijs € 500,00

Artikel 3 Criteria Ontwerpprijs 2011
Ingezonden ontwerpen moeten voldoen aan de navolgende criteria, welke criteria tevens zijn opgenomen
in de briefing ‘ontwerpprijs 2011’.
Voorwaarden
1. ontwerp een relatiegeschenk dat in een (beperkte) oplage kan worden vervaardigd;
2. het relatiegeschenk moet functioneel zijn;
3. het relatiegeschenk moet een groot publiek aanspreken en daarnaast bijzonder en innovatief zijn;
4. het belangrijkste aspect van het relatiegeschenk is ‘verrassen’: vanwege de vorm, vanwege het (niet
gangbare) gebruikte materiaal of vanwege de symboliek;
5. het relatiegeschenk heeft een denklijn met Floriade 2012 en draagt mogelijk ook een ideëel gegeven
in zich waarmee de provincie zich verbonden voelt;
6. het relatiegeschenk kost maximaal € 50,00 per stuk (exclusief BTW);
7. alle materialen mogen worden gebruikt, mits duurzaam en met een kwalitatieve uitstraling;
8. het product als geheel moet duurzaam zijn;
9. het product wordt handzaam en duurzaam verpakt;
10. de Provincie dient het relatiegeschenk beperkt te kunnen bijbestellen tegen de onder 6 genoemde
maximumprijs gedurende tenminste 3 jaar;
11. het relatiegeschenk wordt exclusief ontworpen voor de Provincie Limburg;
12. de deelnemer studeert of is afgestudeerd aan een erkende kunstvakopleiding;
13. de deelnemer is geboren, woont of werkt in Limburg.
Daarnaast worden de landelijke kwaliteitscriteria gevolgd:
1. Hoe is het werk te plaatsen binnen de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst? Het betreft hier de
actualiteitswaarde;
2. Wat is de zeggingskracht van het werk? Hoe oorspronkelijk is het werk? Is er sprake van een eigen
visie, gekoppeld aan een persoonlijke beeldtaal (eigen karakter, eigen signatuur, niet afgeleid van of
voortbordurend op andere kunstwerken);
3. Hoe is de coherentie van het werk? Het betreft hier vooral de samenhang tussen de te
onderscheiden aspecten van een object, bijvoorbeeld tussen de inhoudelijke betekenis en de
uiterlijke vorm, tussen het object in zijn geheel en de detaillering. Coherentie kan ook gelden voor het
afzonderlijke object in relatie tot het oeuvre van de vormgever;
4. Hoe adequaat is de uitvoering van het werk? Is er sprake van een bewust gebruik en keuze van het
medium?
Artikel 4 Instellen adviescommissies
Het college stelt een adviescommissie in ten behoeve van de uit te reiken Ontwerpprijs 2011: de vakjury
Ontwerpprijs 2011.
Artikel 5 Samenstelling vakjury
1. De vakjury Ontwerpprijs 2011 bestaat uit 4 externe leden (incl. voorzitter) en mevrouw Wolfs
(gedeputeerde Cultuur), die door het college worden benoemd en op persoonlijke titel zitting hebben.
2. Bij de samenstelling van de vakjury wordt gestreefd naar een regionale spreiding gerelateerd aan de
woonplaats van de leden. De vakjury kiest uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter.
3. Bij de benoeming van de externe leden en de samenstelling van de vakjury gaat het college uit van
een afgewogen, brede samenstelling van onafhankelijke, deskundige vertegenwoordigers uit de
vormgevingssector.
4. Een lid van de vakjury kan in geen enkel geval kans maken op een van de prijzen.
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5. De Provincie Limburg vervult vanuit de afdeling Cultuur, Welzijn & Zorg het ambtelijk secretariaat van
de vakjury. De ambtelijk secretaris heeft geen stemrecht.
Artikel 6 (Her)benoeming leden vakjury
1. De externe leden van de vakjury worden benoemd voor de periode 1 februari 2011 tot en met
1 maart 2011.
2. Na beëindiging van de zittingstermijn, is voor alle externe leden herbenoeming voor toekomstige
vakjury aangaande de Ontwerpprijs mogelijk.
3. De benoeming als extern lid van de vakjury kan te allen tijde op eigen verzoek van het betreffende lid
tussentijds worden beëindigd, door schriftelijke kennisgeving aan het college. Het college kan,
gehoord de voorzitter en de ambtelijk secretaris, besluiten een benoeming als extern lid van de
vakjury’s tussentijds te beëindigen.
Artikel 7 Taak vakjury
1. De vakjury Ontwerpprijs heeft als taak het op basis van de ingezonden ontwerpen selecteren van drie
genomineerden voor de Ontwerpprijs. Voorafgaand aan de uitreiking van de prijs worden door middel
van een persbericht deze drie genomineerden in willekeurige volgorde bekendgemaakt.
2. De adviserende taak van de vakjury richting het college betreft inhoudelijke en integrale beoordeling
van de ontwerpen en genomineerden en advisering omtrent de beoogde winnaar.
3. De vakjury legt haar aanbevelingen neer in een advies dat schriftelijk en gemotiveerd uitgebracht
wordt aan het college.
4. Op basis van het advies van de vakjury besluit het college omtrent de winnaar van de Ontwerpprijs.
Het college kan gemotiveerd van dit advies afwijken.
Artikel 8 Vergaderingen en besluitvorming vakjury
1. De vakjury vergadert een maal, bij voorkeur in het Gouvernement te Maastricht.
2. De vergadering van de vakjury is niet openbaar.
3. Het door de vakjury aan het college uitgebrachte advies is, na bekendmaking van de winnaars op
17 februari 2011, openbaar.
4. Het aantal leden dat aan de vergadering van de vakjury dient deel te nemen om rechtsgeldige
besluiten te kunnen nemen, bedraagt minimaal de helft van de vakjury plus de (plaatsvervangende)
voorzitter.
5. De vakjury doet haar aanbevelingen bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid (inclusief de
voorzitter) één stem heeft.
6. In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
7. Stukken die van de vakjury uitgaan, worden steeds ondertekend door de voorzitter en de ambtelijk
secretaris.
8. De vakjury betracht bij haar werkzaamheden geheimhouding en uiterste zorgvuldigheid. Ook na
beraadslaging blijft het proces van besluitvorming vertrouwelijk.
9. Contacten met de pers lopen via de voorzitter in overleg met de ambtelijk secretaris van de vakjury.

Artikel 9 Vacatiegelden
De leden van de vakjury ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en het bijwonen van de
vergaderingen en voor de reiskosten, op grond van de "Verordening geldelijke voorzieningen staten- en
commissieleden”.
Artikel 10 Wijzigingen
Het college is bevoegd tot tussentijdse wijziging van dit reglement, gehoord de vakjury.
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Artikel 11 Overige zaken
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college.
Artikel 12 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 3 maart 2011
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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