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Eind mei ontvingen wij van u namens Stichting Boogbrug Vianen het verzoek de

Boogbrug Vianen als gemeenteli jk monument aan te wijzen. Wij hebben besloten

de aanvraag om de boogbrug bij Vianen aan te wijzen als gemeenteli jk

monument niet ontvankeli jk te verklaren, Daaraan ligt de volgende argumentatie

ten grondslag:

Analyse van nieuwe feiten en omstandigheden
In de algemene wet bestuursrecht (aft. 4:6 Awb) is opgenomen dat als een

aanvrager, na een geheel of gedeelteli jke afwijzing, een nieuwe aanvraag indient,

bli jk moet geven van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. U doet dit in

uw aanvraag door acht aspecten te benoemen. Hieronder volgen beknopt

weergegeven de argumenten met onze beoordeling.

7 Er is sprake van een nieuwe erfgoed-relatie doordat Vianen

Vijfheeren I a nd en ge wo rd en i s.

Dit is een nieuwe omstandigheid, maar de wijziging van gemeenteli jke

grenzen is voor de gemeente Nieuwegein niet relevant bij het

beoordelen van een aanvraag tot gemeenteli jk monument. Wij

constateren bovendien geen gewijzigde'erfgoed-relatie' tussen de kern

Vianen en de gemeente Nieuwegein sinds de oprichting van gemeente

Vijfheerenlanden.

2 De brug is sinds 2075 als 'Vredesbrug' symbolisch verbonden met

andere bruggen in de sculpturenroufe 'sfrasse des Friedens',

Dit is een nieuwe omstandigheid, maar het predicaat'Vredesbrug' heeft

onvoldoende relevantie voor de aanwijzing als gemeenteli jk monument.
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3 De stichting wil dat het een Erfgoedkunstwerk wordt.

Dit is een nieuwe omstandigheid, maar het bestempelen als

erfgoedkunstwerk door de stichting zelf heeft geen effect op de

cultuurhistorische waarde van de brug is zodoende niet relevant voor
het beoordelen van de aanvraaq,

4 Er is sinds 2070 een groter draagvlak voor behoud, onder organisaties
die zich inze\en voor effgoed-

Dit zijn nieuwe omstandigheden, maar de in de reacties beschreven
aspecten over de Boogbruq dragen geen nieuwe feiten aan, Bovendien
tonen de reacties geen verhoogd draagvlak voor behoud binnen de
gemeente Nieuwegein aan, waarmee er geen relevante veranderde
omstandigheid is.

5 De verkeersveiligheid op de Jan Blankenbrug (nieuwe brug ernaast) is
slecht en is een argument om de Boogbrug te gebruiken voor langzaam
verkeer,

Deze veranderde omstandigheid is niet relevant voor het beoordelen van
aanvraag tot gemeenteli jk monument van de Boogbrug.

6 Onderhoudstoestand van de Boogbrug lijkt bij nader inzien minder
slecht.

De onderhoudstoestand van een object heeft geen overtuigend effect op
de waarde van de brug en is daarom geen relevante nieuwe

omstandigheid.

7 Sloop kan geen argument zun omdat duurzaamheid en het milieu

bel a ng rij ke r zij n geword en.

Aspecten rondom milieu en duurzaamheid zijn geen relevante

argumenten voor het aanwijzen van gemeenteli jke monumenten.
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8 Er is een nieuw bouwtechnisch element bekend (scharnierpunt bovenin

de brug) en de functionalistische stijl van de brug is zichtbaar in de

ligging van de rijstroken tussen de bogen.

Nieuwe kennis en inzichten over de bouwhistorie van een object kunnen

mogeli jk relevante nieuwe informatie zijn. Echter, de in de aanvraag

benoemde bouwtechnische en esthetische aspecten waren feiteli jk ook

aanwezig bij het beoordelen van de aanvraag in 2010 (waarbij de gehele

brug is beoordeeld) en leidden toen niet tot een aanwijzing. Daarnaast

wordt de nieuwe aangedragen informatie niet ondersteund door

onafhankeli jk onderzoek, waarmee de informatie niet overtuigend

relevant is.

Op basis van bovenstaande analyse constateren wij geen nieuwe feiten of

veranderde omstandigheden die relevant zijn om de aanwijzingsprocedure voor
gemeenteli jk monument Nieuwegein te starten.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van

bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en

bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van

het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van

burgemeester en wethouders van Nieuwegein, ter attentie van de commissie

bezwaarschriften, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Voorlopige voorziening

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit

besluit wordt uitgesteld, Na indiening van een bezwaarschrift bestaat echter de

mogeli jkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de

Voorzieningenrechter van de rechtbank in l4idden-Nederland, Postbus 16005,

3500 DA Utrecht. U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de
genoemde rechtbank via htto:// loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Daarvoor

moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DiqiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden, Als een voorlopige voorziening

wordt toegekend, wordt de inwerkingtreding van dit besluit t i jdeli jk uitgesteld.



Kosten

Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Aan het instellen van
een verzoek om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden, De
informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland (tel. 088 - 361 61 61) kan u
hierover informeren.

Met vriendeli jke 9roet,
ufgemeester en wethouders,
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