
 
 
 

 
 

DUURZAAMHEIDSPRIJS MOLENLANDEN 2022 
 
Inschrijftermijn 
Van 23 juni 2021 tot 26 september 2022 kunnen inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers, initiatieven en voorbeelden indienen die Molenlanden 
duurzamer hebben gemaakt. 
 
Categorieën 
1. jeugd tot 21 jaar 
2. burgerinitiatieven en non-profit 
3. ondernemers 
 
 



Criteria, waarop jury de inzendingen beoordeelt 
De inzendingen worden door de jury beoordeelt op het effect op: 
CO2 reductie / energieverbruik / klimaatadaptatie / biodiversiteit en op uitvoerbaarheid, 
uniciteit, sociale cohesie, laagdrempeligheid, inspiratie voor anderen. 

 
Jury 
De jury bestaat uit de wethouder duurzaamheid en drie enthousiaste personen op het 
gebied van duurzaamheid, waarbij een goede verdeling is gemaakt van jong en ervaren 
talent.  
 
Bekendmaking nominaties 
Op maandag 17 oktober 2022 maakt de jury de nominaties per categorie aan de 
deelnemers  bekend. Alle inzendingen krijgen bericht, de geselecteerde inzendingen 
ontvangen meer informatie over de publicatie op de website per mail.  
 
Voorwaarde om deel te nemen is dat de prijswinnaars open staan om hun kennis met 
andere inwoners te delen. Elke geselecteerde inzending krijgt een publiek profiel op de 
website. In de week van 17 oktober t/m 21 oktober wordt aan de genomineerde 
inzendingen verzocht  een kort filmpje op te nemen, waarin hun inzending wordt belicht 
om samen met het format hun pagina vorm te geven.  
 
Stemmen inwoners 
Vanaf het moment van publicatie op maandag 24 oktober tot dinsdag 15 november 
kunnen de inwoners van Molenlanden stemmen op hun favoriete voorbeeld of initiatief. 
Er kan per categorie maximaal 1 keer gestemd worden. 
 
Prijs en bekendmaking 
Per categorie is een prijs van € 1.000,- beschikbaar, de prijs voor de categorie 
ondernemers wordt beschikbaar gesteld door Stichting BlauwZaam. 
De jury kan besluiten om dit bedrag te verdelen over meerder inzendingen als het aantal 
stemmen binnen een categorie gelijk blijkt. 
 
Feestelijke bekendmaking winnaars 
Uiteraard laten we de uitkomst niet onopgemerkt voorbijgaan! 
In november zullen de winnaars tijdens een feestelijke bijeenkomst op het 
gemeentekantoor in Hoornaar worden bekendgemaakt. 
 
 


