3e Editie van de belgische Landschapsprijs

Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Gelet op de Conventie met betrekking tot het landschap door het Comité van
Ministers van de Raad van Europa aangenomen op 19 juli 2000 en voor
ondertekening opengesteld op 20 oktober 2000;
Gelet op de Resolutie CM/Res (2008)3 betreffende het reglement van de
Landschapsprijs door het Comité van Ministers van de Raad van Europa
aangenomen op 20 februari 2008;
Gelet op ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 februari 2003
houdende instemming met de Europese Conventie inzake landschappen, gedaan te
Firenze op 20 oktober 2000;
Gelet op de wet van 15 juni 2004 houdende instemming met de Europese
Conventie met betrekking tot het Landschap, gedaan te Firenze op 20 oktober
2000;
Inleidende bepaling
Elke twee jaar kan in Belgïe een Landschapsprijs worden georganiseerd. Het doel is
het project te selecteren dat in naam van België als kandidaat zal voorgesteld
worden voor de Landschapsprijs van de Raad van Europa. Elk Gewest van België
organiseert de Landschapsprijs volgens een beurtrol gedefinieerd op een
overeengekomen basis tussen de drie Gewesten.
Artikel 1: Deelnemers
§1.

KWALIFICATIES VAN DE KANDIDATEN
Kunnen zich kandidaat stellen: verenigingen, groeperingen, partnerschappen,
lokale overheden of autoriteiten die ofwel op individuele basis ofwel in
overleg met andere lokale of regionale actoren een beleid of maatregelen in
de praktijk omgezet hebben met het oog op de bescherming, het beheer, de
ontwikkeling en/of de inrichting van het landschap in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het beleid of de maatregelen moeten blijk geven van
duurzame doelmatigheid en kunnen zodoende als voorbeeld dienen voor
andere betrokken Europese actoren. Grens- of gewestoverschrijdende
projecten komen in aanmerking op voorwaarde dat zij het voorwerp
uitmaken van een gecoördineerd beheer.

§2.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KANDIDATEN
De deelname aan de Landschapsprijs behelst het accepteren van het
onderhavige reglement. Zij geeft in geen geval recht op schadevergoeding
voor de kandidaat en doet geen rechten ontstaan ten aanzien van het
organiserende Gewest. De deelnemer mag zijn deelname aan de prijs echter
wel valoriseren.
Artikel 2: Deelnemersdossier

§1.

TAAL
De deelnemer dient een dossier in, in één van de officiële talen van het
Brussels Gewest en in één van de twee officiële talen van de Raad van
Europa (Frans of Engels).

§ 2.

SAMENSTELLING
Het dossier bevat de kandidaatfiche van de Raad van Europa.
De dossier beslaat maximum 10 getypte bladzijden.
De deelnemer mag het dossier voorzien van kaarten, oude of recente
afbeeldingen en andere nuttige informatie (max 10 foto’s et 2 posters).
Het dossier mag ook een video bevatten van ongeveer 15 minuten.
Het dossier bevat daarnaast een tekst van maximaal 5 bladzijden,
afbeeldingen inbegrepen, dat door het organiserende Gewest voor publicatie
kan worden aangewend.
Het dossier zal een verklaring op erewoord bevatten dat het project de
bestaande wetgeving respecteert.
Het ingediend materiaal moet vrij zijn van rechten met het oog op gebruik
voor communicatie, promotie, publicatie of acties gelinkt aan voormelde
Conventie door zowel de Raad van Europa als door het Brussels Gewest.
De Raad van Europa en het Gewest engageren zich ertoe de naam van de
auteur te vermelden.

§3.

DRAGER
De deelnemer dient een papieren versie, een digitale versie (pdf-formaat op
CD-Rom) en posters in. Het dossier zal ingediend worden in een vooraf
gedefineerd formaat.

§4.
AANTAL
De deelnemer dient het dossier in elke vorm in drievoud in. De eventueel
toegevoegde documentatie kan in een enkel exemplaar geleverd worden.
Artikel 3: Procedure
§1.

OPROEP
Het organiserende Gewest lanceert een oproep tot deelname in de loop van
het eerste trimester van het jaar. Deze wordt verspreid via een persbericht
en bericht op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
Vereniging voor Steden en Gemeenten, de Vereniging van de Stad en de
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verenigingen actief in
de landschapszorg zullen aangespoord worden deze oproep te verspreiden.

De oproep vermeldt de uiterste indiendatum, het adres waar men het dossier
kan indienen, de contactgegevens van de persoon die informatie kan geven
over de procedure en de website waar men het reglement kan raadplegen.
§2.

ONTVANKELIJKHEID
Het secretariaat ontvangt de dossiers en onderzoekt de ontvankelijkheid. Het
stuurt een ontvangstbewijs en informeert de kandidaat van de al dan niet
ontvankelijkheid van zijn dossier. De niet ontvankelijkheid dient te worden
gemotiveerd en de kandidaat dient geïnformeerd te worden van deze
motivatie.

§3.

ONDERZOEK
Het secretariaat onderzoekt de dossiers en brengt verslag uit bij de jury. De
jury evalueert de kandidaturen.

§4. BEKENDMAKING RESULTATEN
De deelnemers worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering,
Artikel 4: Jury
De jury bestaat uit maximum 10 personen en is samengesteld uit:
- 1 vertegenwoordiger van elk Gewest dat de prijs niet organiseert
- 1 vertegenwoordiger van elk van de Gemeenschappen van de officiële talen van
het Gewest
- 1 vertegenwoordiger van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen
- 1 vertegenwoordiger van een adviesinstantie betreffende de Ruimtelijke
Ordening
- 1 vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel
- 1 vertegenwoordiger van een professionele vereniging actief in de
landschapszorg
- 1 persoon gekozen omwille van zijn competentie betreffende het landschap
- 1 vertegenwoordiger van een vereniging actief in de landschapszorg
De ambtenaren die deel uitmaken van de gewestelijke Administratie die het
Secretariaat verzekeren kunnen geen lid zijn van de jury.
Het Secretariaat roept de jury samen.
De jury duidt een voorzitter aan.
De jury onderzoekt de door het Secretariaat volledig bevonden dossiers.
De jury neemt de beslissingen met consensus. Als een consensus onmogelijk blijkt,
vindt er een geheime stemming plaats. De beslissing wordt in dat geval met
gewone meerderheid genomen. In geval van gelijkstand is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Elk jurylid dat betrokken is bij een deelnemend project zal zich onthouden van
deelname aan de beslissing met betrekking tot dat project.
De jury duidt de winnaar aan en verantwoordt de keuze.
De winnaar is de deelnemer waarvan het project het best aan de criteria
beantwoordt omschreven in artikel 8.
De jury kan voorstellen een speciale vermelding te geven aan de projecten die op
een bijzonder opmerkelijke manier voldoen aan één van de criteria omschreven in
artikel 8.
De beslissing van de jury is onherroepelijk, er is geen beroep mogelijk.

Artikel 5: Secretariaat
De gewestelijke Administratie die bevoegd is voor het landschap, verzekert het
Secretariaat.
Het Secretariaat verzorgt de projectoproep.
Het gaat na of de dossiers volledig zijn. Het brengt de deelnemer op de hoogte van
de ontvangst van het dossier en van de gemotiveerde beslissing over de
(on)volledigheid van het dossier en over de overeenstemming met de wetgeving.
Het onderzoekt de dossiers en brengt advies uit bij de jury.
Het verzekert het secretariaat van de bijeenkomsten van de jury.
Het overhandigt de voorstellen van de jury aan de Regering.
Het informeert de kandidaten over de beslissingen van de Regering.
Het informeert de winnaar over de modaliteiten van de overhandiging van de prijs.
Het bezorgt het dossier van de winnaar aan de Raad van Europa als kandidaat voor
de Europese Landschapsprijs.
Artikel 6: De Prijs
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kent de prijs toe.
De prijs bestaat uit een diploma.
De winnaar wordt namens België de kandidaat voor de Landschapsprijs van de
Raad van Europa.
Het winnende project maakt voorwerp uit van een publicatie in één van de
publicaties uitgegeven door het organiserende Gewest of van een voorstelling op
een website van het organiserende Gewest.
Het Vlaams en Waals Gewest worden uitgenodigd eveneens weerklank te geven
aan de toekenning van de prijs en het project van de laureaat.
Artikel 7: Prijsuitreiking
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering reikt de prijs uit ter gelegenheid van een
openbare ceremonie.
Artikel 8: Criteria voor het toekennen van de prijs
CRITERIUM 1 – DUURZAME TERRITORIALE ONTWIKKELING
De voorgestelde realisaties moeten de weerspiegeling zijn van de bescherming, het
beheer of de inrichting van het betrokken landschap. Het moet gaan om een
voltooide verwezenlijking open voor het publiek sinds ten minste drie jaren
voorafgaand aan de deelname. Ze moeten zich bovendien inschrijven in een politiek
van duurzame ontwikkeling en zich harmonieus integreren in de organisatie van het
betrokken gebied.
Ze moeten onder meer:
- deel zijn van een politiek van duurzame ontwikkeling en zich harmonieus
integreren in de organisatie van het betrokken territorium.
- blijk geven van duurzame milieukundige, sociale, economische, culturele en
esthetische kwaliteiten.
- gericht zijn tegen of oplossingen bieden voor het gedestructureerd landschap.

-

bijdragen tot het waarderen en het verrijken van het landschap en nieuwe
kwaliteiten ervan ontwikkelen.

CRITERIUM 2 - VOORBEELDFUNCTIE
Het ten uitvoer brengen van het beleid of de maatregelen gericht op een betere
bescherming, beheer en inrichting van de betrokken landschappen, moet een
voorbeeldfunctie van goede praktijk vervullen waardoor andere actoren zich kunnen
laten inspireren.
CRITERIUM 3 - PUBLIEKSPARTICIPATIE
Het beleid of de maatregelen genomen met het oog op de bescherming, het beheer
of de inrichting van het betrokken landschap moeten een sterke participatie van het
publiek, van de lokale en regionale autoriteiten en andere betrokken actoren met
zich mee brengen en moeten duidelijk de landschappelijke doelstellingen
weergeven.
Het publiek moet kunnen participeren door zowel dialoog en gedachtenwisseling
tussen de leden van de burgerlijke maatschappij (door onder meer publieke
bijeenkomsten, debatten, participatieprocedures en consultatie op het terrein) als
door participatieprocedures en publieke interventie in het landschapsbeleid ten
uitvoer gebracht door de lokale of regionale autoriteiten.
CRITERIUM 4 – SENSIBILISERING
Artikel 6A van voormelde Conventie voorziet dat de ondertekende partijen zich
ertoe verbinden de maatschappij, de private organisaties en de openbare
overheden te sensibiliseren in verband met de waarde van landschappen, hun rol
en hun verandering. Acties in die zin ten uitvoer gelegd in het kader van de
voorgestelde verwezenlijking zullen hieraan getoetst worden.

