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RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN INTERCOMMUNALES 

Provincieraadsbesluit van 26 april 2018 in verband met 

de goedkeuring van het reglement voor de Erfgoedprijs. 

 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op het verslag van de deputatie; 

 

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet; 

 

Overwegende dat de provincie een sensibiliserende opdracht heeft in het kader van de 

werking rond onroerend erfgoed; 

 

Op voorstel van de deputatie, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

De provincieraad keurt de algemene bepalingen voor de Erfgoedprijs goed. 

 

 

 

Algemene bepalingen Erfgoedprijs van de provincie Antwerpen 

 

1. Door de toekenning van een prijs in de sector van het onroerend erfgoed wenst het 

provinciebestuur niet alleen zijn waardering uit te drukken voor het werk van de 

laureaat en de genomineerden, maar ook wil het door het geldbedrag dat er aan 

verbonden is, de laureaat en de genomineerden aanmoedigen hun werk verder te 

zetten. Met deze erfgoedprijs worden personen bekroond die zich verdienstelijk 

gemaakt hebben op het vlak van de ontwikkeling, de verspreiding, het behoud of het 

onderzoek van het onroerend erfgoed. 

 

2. De prijs wordt toegekend aan een Onroerend Erfgoedproject uit de provincie Antwerpen 

dat dit erfgoed onder de aandacht brengt van een ruim publiek en dit via, bijvoorbeeld, 

onderzoek, publicatie, ontsluiting, herbestemming, educatieve projecten …  

Onder Onroerend Erfgoedprojecten wordt verstaan: een project of initiatief dat als 

onderwerp een monument, landschap, vliegend, varend, rollend, rijdend of 

archeologisch erfgoed heeft. (inclusief, bijvoorbeeld, industrieel, funerair of militair 

erfgoed) 

Louter restauratie- en conservatieprojecten komen niet in aanmerking. 

3. De deelname aan de prijs wordt opengesteld aan feitelijke verenigingen, vzw’s, 

stichtingen, fondsen, openbare besturen en intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, op voorwaarde dat het genomineerde initiatief gerealiseerd 

werd in de provincie Antwerpen én het onroerend erfgoed gelegen in de provincie 

Antwerpen als onderwerp heeft.  

Personeelsleden van de provincie Antwerpen, van de Vlaamse en van de federale 

overheden en alle aan hen gelinkte structuren tot wiens opdracht de werking rond 

Onroerend Erfgoed behoort, zijn uitgesloten van deelname. 
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4. De beoordeling gebeurt bij beraadslaging door een jury, onder voorzitterschap van de 

gedeputeerde bevoegd voor erfgoed. De jury wordt benoemd door de deputatie. De 

leden van de jury kunnen niet deelnemen aan de prijs. De beslissing van de jury wordt 

genomen bij beraadslaging in aanwezigheid van ten minste drie leden. 

 

5. Op basis van een gemotiveerd juryverslag kent de deputatie de prijs toe. Tegen deze 

beslissing is geen verhaal mogelijk. Door hun deelname aan de wedstrijd aanvaarden 

de deelnemers dit reglement en de beslissing van de Deputatie op voorstel van de jury. 

De documentatie van de bekroonde inzendingen blijft ter beschikking van het 

provinciebestuur.  

 

6. De bijzondere schikkingen voor de prijs zoals het jaar van uitschrijven, het uitgeloofde 

bedrag, de bijzondere schikkingen van de deelname, worden door de deputatie 

bepaald. 

 

7. Deze algemene bepalingen worden van kracht vanaf 1 mei 2018. 

 

 

 

 

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 26 april 2018. 

 

In opdracht : 

 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

(w.g.) Danny Toelen (w.g.) Kris Geysen 

 


