
Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Molenlanden 

 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  

1. De gemeente Molenlanden kent een duurzaamheidsprijs toe aan inwoners voor de volgende 
 categorieën; 
 - jeugd tot 21 jaar 
 - burgerinitiatieven en non-profit 
 - ondernemers  
 

 De duurzaamheidsprijs per categorie bestaat uit € 1.000,-. De jury kan besluiten de prijs over 
 meerdere inzendingen te verdelen.  

2. Deze regeling verstaat onder: 

- inspirerende voorbeeld: idee/activiteit om duurzaamheid binnen de gemeente Molenlanden 
te bevorderen; 

- inwoner: ingezetene/gevestigd of actief in de gemeente Molenlanden; 

- inzending: inzending van een idee/activiteit voor één categorie van de duurzaamheidsprijs; 

- jury: jury bedoeld in hoofdstuk 5; 

- medewerker: een ieder die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Molenlanden 
werkzaam is; 

- website: www.molenlanden.nl/duurzaam-molenlanden 

 

Hoofdstuk 2 Procedure toekenning duurzaamheidsprijs 
Inzendvoorwaarden 

1. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers, gevestigd / actief binnen de 
gemeente Molenlanden, kunnen vanaf 21 juni tot 25 september inspirerende voorbeelden 
aandragen die Molenlanden duurzamer maken.  
Een inzending die na afloop van deze termijn wordt gedaan, is geen geldige inzending. 

2. Een inzending kan slechts in één categorie meedingen. 
3. De inzending bevat: 

 a. de categorie waarvoor de inzending wordt gedaan; 
 b. naam, geboortedatum, adres, woonplaats van de inzender; 
 c. indien de inzender minderjarig is een akkoord van zijn wettelijk vertegenwoordiger; 
 d. een ingevuld deelnameformulier met eventuele bijlagen. 

4. De inzendingen worden door een jury getoetst aan, onder andere het effect op de onder 4.3 
genoemde criteria.  
Per categorie worden 3 inzendingen genomineerd die meedingen naar de prijs in hun 
categorie. Met de inzending geeft de inzender toestemming voor het vermelden van zijn 
inzending op de website van de gemeente Molenlanden en staat open om hun kennis met 
andere inwoners te delen. 

5. Vanaf het moment van publicatie, krijgt elke geselecteerde inzending een publiek profiel op 
de website. De geselecteerde inzendingen ontvangen hiervan uiterlijk 5 oktober bericht met 
meer informatie per mail. 

6. Inwoners kunnen op de website Molenlanden van 7 oktober tot en met zaterdag 6 november  
hun voorkeursstem doorgeven.  

7. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers gemeente Molenlanden, leden jury, lid van het 
college of van de gemeenteraad.  

 
 

http://www.molenlanden.nl/duurzaam


Hoofdstuk 3 Aantal inzendingen 
1. Het aantal inzendingen voor de duurzaamheidsprijs dienen per categorieën ten minste 3 te zijn. 
2. Alleen inzendingen die aan alle in hoofdstuk 2.3 opgenomen voorwaarden voldoen tellen mee 
voor het bepalen van het aantal inzendingen. 
3. Indien het aantal inzendingen voor een categorie lager is dan 3, wordt voor deze categorie geen 
duurzaamheidsprijs toegekend. De jury doet hiervan mededeling aan de inzenders en maakt dit 
bekend op de website. 
 
Hoofdstuk 4 Beoordelingscriteria inzendingen 
1. Alleen inzendingen voor de duurzaamheidsprijs voor de categorieën bedoeld in hoofdstuk 1.1 
worden door de jury beoordeeld. 
2. De inzendingen worden door de jury beoordeeld op basis van de volgende criteria. Per criterium 
kent de jury punten toe. 
• CO2 reductie 
• energieverbruik 
• materiaalverbruik 
• klimaatadaptatie (bescherming tegen overstroming, droogte en hitte) 
• biodiversiteit 
• Uitvoerbaarheid 
• Uniciteit 
• Sociale cohesie 
• Laagdrempeligheid 
• Schaalbaarheid van het idee (in hoeverre kan het idee op meerdere plekken worden ingevoerd) 
• Inspiratie voor anderen 
 
Hoofdstuk 5 Samenstelling jury 
1. Er is een jury bestaande uit 4 leden, de jury heeft als voorzitter, wethouder T.J. Slob. Mogelijk 
wordt een jurylid vervangen door andere vertegenwoordiger, om eventuele ‘belangenverstrengeling’ 
binnen een bepaalde categorie te voorkomen. 
2. De leden van de jury ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
3. De jury wordt ondersteund door een medewerker van de gemeente Molenlanden. 
 
Hoofdstuk 6 Werkwijze van de jury 
1. Na afloop van de termijn bedoeld in hoofdstuk 2.1 beoordeelt de jury alle inspirerende 
initiatieven. Op basis van het gemiddelde van deze beoordelingen wordt er een top 3 van 
beoordeelde inzendingen per categorie vastgesteld door de voorzitter van de jury. 
2. De voorzitter leidt de beraadslagingen. Indien de voorzitter afwezig is, wordt zijn functie 
waargenomen door het oudst aanwezige jurylid. 
3. Per criterium kent de jury punten toe, de 3 inzendingen met de hoogst aantal behaalde punten 
worden genomineerd. Bij gelijke uitkomst, beslist de jury met gewone meerderheid van stemmen. 
4. Indien een jurylid betrokken of bekend is bij een inzending wordt dit door het jurylid gemeld aan 
de overige juryleden en de secretaris. Het jurylid neemt geen deel aan de beraadslaging en de 
stemming over deze inzending. 
5. De jury kan rechtsgeldig besluiten nemen als tenminste drie juryleden aanwezig zijn die aan de 
beraadslaging en de stemming mogen deelnemen. Is het voorgaande niet het geval dan wordt 
binnen een door de voorzitter te bepalen termijn een volgende vergadering uitgeroepen, waarbij 
ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. 
7. Na de vaststelling van de top 3 per categorie worden de nominaties op de dag van de 
duurzaamheid,  donderdag 7 oktober 2021, bekend gemaakt . De nominaties worden gepubliceerd 
op de website van de gemeente Molenlanden. Elke geselecteerde inzending krijgt een publiek profiel 
op de website, inwoners kunnen hun voorkeursstem doorgeven.  
 



De geselecteerde inzendingen ontvangen na aanmelding via de website van de gemeente 
Molenlanden meer informatie per mail. Voorwaarde om deel te nemen is dat de prijswinnaars open 
staan om hun kennis met andere inwoners te delen. 
 
Hoofdstuk 7 Vaststelling uitslag van de duurzaamheidsprijs per categorie  

1. De inwoners van gemeente Molenlanden kunnen per categorie hun stem uitbrengen. Het 
aantal stemmen per inzending bepaald de volgorde per categorie, degene met de meeste 
stemmen is plaats 1, degene met de minste stemmen heeft de derde plaats.  

2. De winnende inzendingen worden in november feestelijk gelanceerd op het 
gemeentekantoor in Hoornaar.  

 
Slotbepalingen 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter of bij diens afwezigheid het 
oudste jurylid. 
Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Molenlanden 2021 
 
Hoornaar, 14 april 2021 
 
 
 
 
 
T.J. Slob, wethouder gemeente Molenlanden, voorzitter 


