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Wederopbouwgebieden - borging kernkwaliteiten
Publicatiedatum: 15 januari 2018
Per augustus 2016 hadden 10 van de 30 gemeenten de kernkwaliteiten van
wederopbouwgebieden verwerkt in het bestemmingsplan en in 22 gemeenten waren de
kernkwaliteiten ingebed in het beleid. Kernkwaliteiten van landelijke gebieden zijn het
minst ingebed in bestemmingsplannen en het beleid.
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Bovenstaande grafieken tonen het aantal wederopbouwgebieden opgedeeld in
stadskernen, landelijke gebieden en uitbreidingswijken, waarvoor de desbetreffende
gemeenten de kernkwaliteiten hebben ingebed in de bestemmingsplannen en het beleid.
Onder de noemer ‘Wederopbouw: tonen van een tijdperk’ heeft het Rijk (in 2011) 30
toonbeelden geselecteerd die van nationaal belang zijn voor de periode 1940-1965. Deze
selectie vormt een staalkaart van wat er na de oorlog tot stand is gebracht in Nederland
op het gebied van stedenbouw en landinrichting. Ter ondersteuning van deze gebieden
heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de kernkwaliteiten van de 30
gebieden nader uitgewerkt in gebiedsbeschrijvingen. In het kader van de aangewezen
gebieden en hun kernkwaliteiten hebben OCW en gemeenten op 24 november 2016 een
intentieovereenkomst ondertekend. Hierin spreken de gemeenten zich uit om (conform
artikel 3.1.6 lid 5 onder a van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening) de
cultuurhistorische waarden uit de wederopbouwperiode expliciet te betrekken in de
ruimtelijke ordening, voor zover dat al niet gebeurd is (zie hiervoor). De voortgang van de
inbedding van de kernkwaliteiten in ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen wordt de
komende jaren gemonitord. Ook heeft de RCE een systematiek ontwikkeld waarmee de
komende jaren de ruimtelijke veranderingen van de kernkwaliteiten gemonitord kunnen
worden.

10 van de 30 gemeenten heeft kernkwaliteiten verwerkt in
bestemmingsplan
De geselecteerde wederopbouwgebieden zijn onder te verdelen in ‘stadskernen’,
‘landelijke gebieden’ en ‘uitbreidingswijken’. Per augustus 2016 hadden 10 gemeenten
de kernkwaliteiten verwerkt in het bestemmingsplan. De landeijke gebieden zijn het
minst verwerkt in bestemmingsplannen: voor 1 van de 8 gebieden zijn de kernkwaliteiten
van het gebied geheel opgenomen in het plan, en 1 gemeente heeft dit deels gedaan. De
kernkwaliteiten van de stadskernen zijn het meest verwerkt in de bestemmingsplannen
met 5 van de 9 gebieden. In 1 gemeente zijn de kernkwaliteiten deels verwerkt. 4 van de
13 gemeenten hebben de kernkwaliteiten van de uitbreidingswijken opgenomen in het
bestemmingsplan. 1 gemeente heeft dit deels gedaan.

In 22 van de 30 gemeenten kernkwaliteiten ingebed in beleid

Per augustus 2016 hadden 22 van de 30 gemeenten de kernkwaliteiten van de
wederopbouwgebieden ingebed in het beleid. De kernkwaliteiten van de landelijke
gebieden zijn het minst verwerkt met 5 van de 8 gebieden. Voor de uitbreidingswijken
geldt dat 11 gemeenten in hun beleid rekening houden met de kernkwaliteiten. 1
gemeente doet dit deels. 6 van de 9 gemeenten met wederopbouwkernen heeft het
beleid er op aangepast. Bij 1 gemeente was dit deels het geval.
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Verantwoording:
De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de situatie in augustus 2016. De 30
gebieden zijn opgedeeld in stadskernen, landelijke gebieden en
uitbreidingswijken. Van elk gebied is bekeken of de kernkwaliteiten wel, niet of
deels waren ingebed in de bestemmingsplannen en het erfgoedbeleid. Onder
‘deels’ vallen gemeenten die op het moment van de peiling enkele, maar nog niet
alle kernkwaliteiten van het desbetreffende gebied in hun beleid en
bestemmingsplannen hadden ingebed. De gemeenten Nagele (uitbreidingswijk),
Walcheren (landelijk gebied) en Oostburg (kern) hadden op het moment van de
meting de kernkwaliteiten nog niet verwerkt in hun bestemmingsplannen, maar
waren hier wel mee bezig. In de huidige telling zijn deze geteld als ‘niet ingebed’.

