
JURYREGLEMENT NRP GULDEN FENIKS

Juryreglement NRP Gulden Feniks als bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten van NRP,
vastgesteld door het bestuur op 26 oktober 2011
  

Artikel 1. DOELSTELLING 
 
1.    De onafhankelijke stichting Nationaal Renovatie Platform (NRP) is opdrachtgever voor de  

jaarlijkse prijs NRP Gulden Feniks. Het doel van de prijs is tweeledig, namelijk: 
 a) Aanzien geven aan het betekenisvol hergebruik van de bestaande gebouwenvoorraad;  
 b)  Kennis verwerven en verspreiden over renovatie en transformatie. 
  

Artikel 2. JURY  
 
1.  Het bestuur van NRP benoemt een jury  zoals vastgelegd in artikel 16 van de statuten van NRP, 

vastgesteld door het bestuur op 26 oktober 2011. Zie bijlage.   
2.   Leden van de jury worden benoemd voor een periode van drie jaren en zijn eenmaal herbenoem-

baar . Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het moment 
van aftreden vindt plaats na de evaluatie van de laatste juryronde.  

3.  De voorzitter van de jury wordt in functie benoemd door het bestuur. 
4.   De jury wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris in opdracht van NRP.  De ambtelijk secre-

taris heeft geen stemrecht en zorgt uitsluitend voor een ordelijk verloop van het juryproces, de 
beschikbaarheid van alle benodigde stukken voor de jurering, de organisatie van de bezichtiging 
van projecten en de verslaglegging van het juryproces. 

5.   Ten behoeve van de jurering komt de jury minimaal driemaal bijeen ten behoeve van de juryver-
gadering, de bezichtiging van genomineerde projecten en de prijsuitreiking. Indien een jurylid be-
lang heeft of betrokken is bij één van de inzendingen onthoudt hij zich van stem en commentaar 
over die inzending.  

6.   De jury maakt een juryverslag voor publicatie, waarin de argumenten voor de keuze van de geno-
mineerde projecten zijn opgenomen.  

 

Artikel 3. CATEGORIEËN 
 
1.   NRP Gulden Feniks wordt uitgereikt in de volgende prijscategorieën:   

a) Gebiedstransformatie  
  Gebiedstransformatie betreft herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een ver-

sterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van 
gerealiseerde onderdelen van de gebiedstransformatie die in gebruik zijn. De gebiedstrans-
formatie hoeft derhalve nog niet geheel af te zijn. Er moeten wel concrete en gerealiseerde 
onderdelen in gebruik zijn en er moet zicht zijn op de daadwerkelijke realisatie van de nog niet 
uitgevoerde onderdelen. 

 b)   Transformatie  
De categorie Transformatie is de categorie van panden die een geheel nieuwe toekomst heb-
ben gekregen door een verandering van functie.   
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 c)   Renovatie  
In de categorie Renovatie vallen alle soorten gebouwen die na renovatie weer een aantoonba-
re, duurzame toekomstwaarde hebben gekregen met behoud van hun oorspronkelijke functie.   

 d)  Low budget, High Impact  
Een extra prijs om dwars door de bovengenoemde categorieën projecten met een bescheiden 
investering en een grote impact te kunnen belonen. Dit kunnen kleine projecten, tijdelijke pro-
jecten maak ook omvangrijke projecten zijn, met een relatief lage investering per m2.  

 

Artikel 4.  VOORWAARDEN 
 
1. Transformatie en Renovatie: 
 a)  Het project ligt in Nederland. 
 b)   Het transformatie- of renovatieproject is opgeleverd tussen 1 januari en 31 december van  

het betreffende jaar. 
 c)   Het project wordt ingediend namens het team met tenminste opdrachtgever, architect en  

bouwbedrijf. 
 d)   Projectomvang voor renovatie of transformatie bestaat minimaal uit een ‘juridische kavel’.  

Dat kan dus een gebouw zijn, een bouwblok, een VVE, maar niet één appartement. 
 e)   Het project behelst een substantiële ingreep wat betreft casco en/of inbouw. Van het oude  

gebouw is tenminste een groot deel van de hoofddraagconstructie hergebruikt. 
 f)   Buiten het bestek van de prijs blijven: grootonderhoud, ingrepen die uitsluitend een facelift  

beogen van een gebouw, projecten waarbij uitsluitend het conserveren van de bestaande kwa-
liteit het doel is zoals bij zuivere restauratieprojecten, en projecten die naar aard en omvang 
een te sterk nieuwbouwkarakter hebben om nog als renovatie aangemerkt te kunnen worden, 
zulks naar het oordeel van de jury. 

 
2. Gebiedstransformatie:  
 a)  Het project ligt in Nederland. 
 b)   De indiener moet een initiërende rol hebben ingenomen bij de totstandkoming van de gebied-

stransformatie en een bepalende inbreng hebben gehad bij het realiseren van het succesvolle 
resultaat. Het project kan door een team van betrokken partijen gezamenlijk worden inge-
diend.  

 c)   Voor het stadium waarin een project wordt ingediend geldt dat er concrete resultaten of on-
derdelen zichtbaar moeten zijn en de kans op voltooiing in voldoende mate aannemelijk wordt 
gemaakt. 

 d)   Voor de omvang van de in te dienen projecten geldt een ondergrens van een ingreep in 
bestaand bebouwd gebied in combinatie met het publieke domein. Voor de bovengrens geldt 
geen fysieke grens, maar de voorwaarde dat het project een duidelijke en vanzelfsprekende 
samenhang vertoont waardoor het als eenheid is te bestempelen. 

 e)  Er dient sprake te zijn van respectvolle behandeling van bestaande kwaliteiten. Dit kan zijn: 
behoud van een deel van de bebouwing, maar ook behoud van een historisch waardevol verka-
velingpatroon, zulks naar het oordeel van de jury. 

	 f)		 	Specifiek	van	belang	voor	deze	categorie	is	de	meerwaarde	van	de	gebiedstransformatie	in	de	
zin van functionele, sociale, culturele en duurzaamheidskwaliteit voor de gebruikers van de 
betreffende locatie en van het omliggende gebied. 

 g)  Buiten het bestek van de prijs blijven: uitleglocaties en plannen die nog niet in uitvoering zijn. 
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3.  Door een project in te zenden gaat de inzender akkoord met de inzendingsvoorwaarden zoals 

die vermeld staan op het inzendingsformulier.  
De inzender geeft daarbij ook toestemming om de ingezonden foto’s vrij van rechten te gebruiken 
voor publicitaire doeleinden rond NRP Gulden Feniks (d.w.z. voor de website, het jaarboek, de 
promotiefolder(s), persberichten, artikelen in vakbladen, etc.). De redactie houdt zich het recht 
voor om uw projectbeschrijving te redigeren en in te korten ten behoeve van publicatie op de 
website, het jaarboek en de overige publicaties van NRP Gulden Feniks en het Nationaal Renova-
tie Platform. 

 
  
Artikel 5.  CRITERIA 
 
1.  De criteria worden vastgesteld door het bestuur van NRP en jaarlijks geëvalueerd met de jury-

voorzitter. De criteria worden tijdig, dat wil zeggen ruim vóór aanvang van de inzendtermijn, gepu-
bliceerd op de website van NRP Gulden Feniks. De ambtelijk secretaris stelt de juryleden namens 
het bestuur op de hoogte van de criteria. 

2.   Het bestuur van NRP is bevoegd om de jury thema’s op te dragen waarbij met de jurering reke-
ning gehouden moet worden.  

 
 
Artikel 6.  AWARDUITREIKING 
 
1.   Het bestuur bepaalt  het programma, de plaats en het tijdstip van de prijsuitreiking en stelt de 

jury hiervan tijdig op de hoogte.  
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Bijlage 1 
 

Artikel 2 en 16 uit de statuten van NRP, zoals vastgesteld door het bestuur op 26 oktober 2011.  
 

Artikel 2.  DOEL 

De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van het duurzaam gebruik van de bestaande gebouw-
de omgeving door renovatie en transformatie. Zij tracht dit doel te bereiken door het behartigen van 
het belang van hergebruik van de bestaande gebouwde omgeving; het bevorderen van de kennis 
en professionaliteit op het vakgebied van renovatie en transformatie van de bestaande gebouwde 
omgeving. Voorts al hetgeen voor het bereiken van de doelstelling bevorderlijk kan zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
-   te fungeren als platform voor bedrijven en instellingen in de vastgoed-, bouw-en ontwerpsector en 

financiële	en	maatschappelijke	organisaties;	
-   het initiëren van kennisoverdracht en uitwisselen van ervaringen door het organiseren van con-

gressen, cursussen en ander vaste, regelmatig terugkerende evenementen; 
-   zich in te zetten voor het aanpakken van institutionele belemmeringen die de herontwikkeling van 

de bestaande bebouwde omgeving in de weg staan; 
-   het uitreiken van de “NRP Gulden Feniks” als jaarlijkse prijs in diverse te onderscheiden catego-

rieën, zoals voor renovatie en gebiedstransformatie van bestaand stedelijk gebied. 
 

Artikel 16.  NRP GULDEN FENIKS

1.  Het bestuur stelt een reglement op met betrekking tot de jurering van de prijsuitreiking van NRP 
Gulden Feniks als bedoeld in artikel 2 van deze statuten. 

2.   Het bestuur benoemt een jury die de jaarlijkse prijs NRP Gulden Feniks zal toekennen. De leden 
van de jury zijn onafhankelijk en beschikken over deskundigheid waar het betreft het onderwerp 
waarvoor NRP Gulden Feniks wordt uitgereikt. Tenminste één maal per jaar overlegt de voorzitter 
van de jury met het bestuur over NRP Gulden Feniks. 

3.			Voorafgaande	aan	de	benoeming	van	een	lid	van	de	jury	stelt	het	bestuur	een	profielschets	van	
de kandidaat op waarin de aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de jury vereis-
te kwaliteiten, eigenschappen en achtergrond zijn vastgelegd. 

4.   De werving van nieuwe leden van de jury geschiedt door aankondiging daarvan in de door het 
bestuur te bepalen media, waaronder de website van de stichting. Leden van het bestuur, part-
ners, begunstigers en leden van de jury worden door het bestuur uitdrukkelijk in de gelegenheid 
gesteld potentiële kandidaten als jurylid voor te dragen. De kandidaten voor lid van de jury wor-
den, alvorens het bestuur besluit tot benoeming, voorgeselecteerd door een selectiecommissie 
bestaande uit in ieder geval de voorzitter van de jury, een lid van de jury en een door het bestuur 
aangewezen bestuurslid. 

5.   Leden van de jury worden benoemd voor een periode van drie jaren. Zij treden af volgens een 
door het bestuur op te maken rooster; een volgens rooster aftredend lid van de jury is één maal 
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt de plaats in van degene in 
wiens vacature hij werd benoemd. 
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