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BestemeneerVan Sijl,
Op 20 mei 2020 heeft de gemeenteVijfheerenlanden
van de StichtingBoogbrugVianenhet
verzoekontvangende Boogbrugbij Vianenaan te wijzenals gemeentelijkmonument.
Op basisvan Artikel4:6 eersteen tweedelid van de Algemenewet bestuursrecht(Awb)
wijzenwij uw veeoek af. Onderstaand
zettenwij onzeafwegingenuiteen.
Fusie
Met ingangvan L januari2019 is de gemeenteVij'lheerenlanden
ontstaanuit de fusievan de
gemeentenLeerdam,Vianenen Zederik.Doordezefusie is gemeenteVijfheerenlanden
tevens rechtsopvolger
van de voormaligegemeenteVianengeworden,Dit betekentdat
besluitenen (eventueel)daaraanverbondengevolgenvan uitsprakenvan gerechteliike
instantieszijn overgegaannaar de gemeenteViifheerenlanden.
Artikel 416 Awb en de eerderc afwlrzlng
Voor de beoordelingvan uw (her)nieuw(d)e
aanvraagbaserenwij ons op de Algemenewet
bestuursrecht,specifiekartikel4:6 eersteen tweedelid en de eerdereafwijzingin bezwaar
van de gemeenteVianend.d. 21 februari2012,die is bevestigdin de onherroepelijke
uitspraakvan 13 november2013 door de AfdelingBestuursrechtspraak
van de Raadvan
Statet(ABRvS).
De Algemenewet bestuursrechtbepaaltin artikel4:6 eerstelid en tweedelid:
1. Indienna een geheelof gedeeltelijkafwijzendebeschikkingeen nieuweaanvraag
wordt gedaan,is de aanvragergehoudennieuwgeblekenfeiten of veranderde
omstandigheden
te vermelden.
2, Wanneergeen nieuwgeblekenfeiten of veranderdeomstandigheden
worden
vermeld,kan het bestuursorgaan
zondertoepassingte gevenaan artikel4:5 de
aanvraagahrvijzen
onderverwijzingnaarzijn eerdereafwijzendebeschikking,
Op grondvan artikel4:6 eersteen tweedelid zijn wij bevoegdom inhoudelijkeargumenten
die reedsin de aanvraagvan 5 januari20L0 door uw Stichtingnaar vorenzijn gebracht,niet
opnieuwte behandelenvoor zoverdie argumentenniet zijn gebaseerdop nieuwgebleken
feiten of veranderdeomstandigheden.
Het besluitvan het collegevan de gemeenteVianen
op de bedoeldeaanvraagis onderwerpgeweestvan een gerechtelijkeprocedure,waarinde
ABRVSuiteindelijkeen finaal oordeelheeft gegeven,Met de bovenbedoelde
uitspraakvan
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de ABRVSis het besluitvan de gemeenteVianentot het afwijzenvan uw eerdereverzoek
geworden,Deze
om aanwijzingvan de boogbrugals gemeentelijkmonumentonherroepelijk
uitspraakheeft ook betrekkingop aanvullingendie uw Stichtingheeft aangedragenten tijde
van het bezwaar,beroepen hogerberoep.
Geen nieuwe feiten of omstandlgheden In de aanvraag
Wij hebbenuw huidigeaanvraagnauwkeurigvergelekenmet uw aanvraagvan 5 januari
2010,de daaropvolgendeafwuzingen hetgeendaarnaaan de orde is geweestin de
bezwaarprocedure
en de proceduresbij de rechtbanken de ABRVS,
In de zin van artikel4:6 eersteen tweede lid zijn in de nieuweaanvraagin het geheelgeen
nieuwgeblekenfeiten of veranderdeomstandigheden
terug te vinden.In het algemeen
gesteldis de gehelesituatiemet betrekkingtot de Boogbrug,voor zoverrelevantbij het al
dan niet aanwijzendaarvanals gemeentelijkemonument,volledigonveranderd.Van belang
is hierbijnog om te vermeldendat geringeverschillentussentwee aanvragener niet aan in
de weg staan,dat er toch sprakeis van een geheleherhaaldeaanvraag.Ter beantwoording
van de vraag of er sprakeis van een herhaaldeaanvraagis van belang,dat het verschil
tussende twee aanvragenniet als een essentieelelementkan wordenbeschouwd.
Er is naar ons oordeeldan ook geen redenom inhoudelilkop uw aanvraagin te gaan en die
te toetsenaan de gemeentelijkerfgoedregelgeving.
Nadere toelichtlng bij een aantal gedeelten in de nieuwe aanvraag
Bij een aantalgedeeltenin de nieuweaanvraagachtenwij het evenwelnoodzakelijkom u
van een toelichtingte voorzienwaaromdezegedeeltenniet wordenaangemerktals nieuw
geblekenfeit of veranderdeomstandigheid.Die toelichtingtreft u hieronderaan,
Toeri st isch-recre atieve d oelei nden
Het argumentvan de toeristisch-recreatieve
doeleindenwaarvoorde Boogbrugingezetzou
kunnenwordenmerkenwij aan als een nieuw (overigensirrelevant)argument.Echteris dit
van de Boogbrug
argumentniet gebaseerdop een nieuw geblekenfeit. De eigenschappen
die relevantzijn voor vraag of de brug kan wordeningezetvoor toeristischeof recreatieve
doeleindenzijn sindsde vorigeafwijzingonveranderd.
omstandigheden gebaseerdop onjuiste aannamesof zelf bedacht
In uw aanvraagnoemt u een tweetalzaken,die op zichzelfals nieuwfeit zoudenkunnen
wordenaangemerkt,ware het niet dat die zakenzijn gebaseerdop onjuisteaannamesof
zelf zijn bedacht.
- U merK op, dat de liggingvan de Boogbrugals een van de argumentendie mede
bepalendis geweestvoor de keuzeom de gemeenteVijfheerenlanden
binnende
ProvincieUtrechtonderte brengen,De aanwezigheid
van de brug is echterop geen
enkelewijzeeen inhoudelijkargumentgeweestbij de politiekebesluiWorming
voor
aansluitingvan de gemeentebij de provincieUtrecht.
Ten overvloede:dit argumentwerd ook door u aangevoerdbij de aanvraaguit 2010.
Toen binnende contextdat de brug een rol gespeeldzou hebbenin de keuzevan de
gemeenteVianenom in 2002 van de ProvincieZuid-Hollandover te gaan naar de
ProvincieUtrecht.
Uit de wijze
- U stelt in uw aanvraagdat de brug is aangewezenals ErFgoedkunstwerk.
waaropu dit in uw aanvraagformuleertlilkt het alsofdit een besluitis geweestvan
het ministerievan onderwijsCultuur& Wetenschapen/of de Rijksdienst
voor het
CultureelErfgoed(RCE).Navraagbij de RCEheeft echterduidelijkgemaaktdat
'Erfgoedkunstwerk'
een door uzelfin het levengeroepenidee is. Eendergeliike
voornemenseen
beleidslijnbestaatniet bij de Rijksdienstnochis de Rijksdienst
dergelijkeregelingin het levente roepen.

M

ook dezezakenzijn derhalveniet aan te merkenals nieuwefeiten of gewijzigde
in de zin van artikel4:6 Awb.
omstandigheden
Bouwhi storischewaarden
waardenvan de
In uw aanvraagvan 20 mei 2020 gaat u dieperin op de Bouwhistorische
brug. Dit zijn echtergeen nieuwefeiten.Dezebouwhistorische
waardenwarenook ten tijde
van de aanvraagvan 2010 een feit, Hoewelu in de aanvraagvan 201-0niet explicietdit
onderdeelheeft benoemd,warendezewaardendestijdsal wel aanwezigen niet andersdan
ten tijde van de nieuweaanvraag.
Diversepublicaties of quotes van erfgoedorganisatiesna 2070
De uitsprakenvan organisatiesin de door u genoemdepublicatiesvan na de eerdere
afwijzinggevengeen nieuwefeiten weer, De daarinbeschrevenfeiten en omstandigheden
die door de diverseorganisatieswordenbenoemdzijn thans niet andersdan destijds.ook
zijn derhalvegeenszinsaan te merkenals nieuwgeblekenfeiten of
die uitspraken/publicatie
veranderdeomstandigheden.
Vredesbrug
fn 2015 is de Boogbrugdoor de yerein StraqedesFriedensopgenomenin de beeldenroute
Straqedes Friedes.Dit is volgensu een belangrijkargumentom de brug aan te wijzenals
gemeentelijkmonument.De opnamevan de Boogbrugin dezebeeldenrouteheeft echter
plaatsgevonden
binneneen geheelanderecontext.NamelUkbinneneen kunstprojectvan
de kunstenaarLeo Kornbrust,Op de site is het volgende te lezen: "Die Stra&edes Friedens
ist ein kiinstlerischesPrcjekt, das L979 von dem Bildhauer Leo Kornbrustinitiiert wurde.
Hier geht es um die verwirklichung einer quer durch Europa verlaufenden SkulpturenstraBe,
die als Zeichen gegen Krieg gedacht ist und dazu beitragen soll, dass die Verstiindigung
zwischenden einzelnenLdndern vertieft wird"2
Opnamevan de Boogbrugin deze route komt voort uit een anderecontextdan waarbinnen
de gemeentemonumentenaanwijst.De statusvan Vredesbrugis daarmeein dit kaderin
het geheelniet reievanten dus ook geen nieuwfeit in de zin van artikel4:6 Awb om een
aanwijzingalsnogin overwegingte nemen.
conclusle
In uw aanvraagvermeldtu geen nieuwefeiten of veranderdeomstandigheden
die relevant
zijn voor het al dan niet aanwijzenvan de Boogbrugals gemeentelijkmonument.
Geletop hetgeenhierbovenis uiteengezet,zien wij daaromgeen aanleidingom af te wijken
van onzeeerdereafwijzing.Wij wijzenuw nieuweaanvraagondervenrvijzing
naar de
eerdereafwijzingdan ook opnieuwaf op grondvan artikel4:6 van de Algemenewet
bestuursrecht.
en aan de gemeente
Eenafschriftvan dezebrief zal wordenverzondenaan Rijkswaterstaat
Nieuwegein,
Bezwaarschrlft
Als u het niet eensbent met dit besluitkunt u binnenzes wekenbezwaarmaken,De termijn
van zes wekenstart een dag na de vezenddatumvan dezebrief. U kunt het bezwaarschrift
opsturennaar het bestuursorgaan
door of namenswelk dit besluitis genomen,U kunt het
bezwaarschrift
sturen naar het adresPostbus11, 4140 AA Leerdam.Aan het indienenvan
het bezwaarschrift
zijn geen kostenverbonden,
In het bezwaarschrift
moet u de volgendegegevensvermelden:uw naam en adresen
eventueeluw e-mailadres,de datum,een omschrijvingvan het besluitwaar u het niet mee
' bron:

eens bent,zo mogelijkeen kopievan dit besluiten de redenenwaaromu een bezwaar
indient.U sluit uw bezwaarschrift
af met uw handtekening.
Als sprakeis van een spoedeisendbelangdan kunt u verzoekenom een voorlopige
voorziening.lndienhet bezwaarschrift
betrekkingheeft op de gemeenteVijfheerenlanden
kunt u terecht bij de rechtbankMidden-Nederland,
afdelingbestuursrecht,
o,v,v,voorlopige
postbus16005,3500 DA Utrecht.
voorzieningen,
U kunt ook digitaalom een voorlopigevoorzieningverzoekenvia http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht,Daarvoormoet u wel beschikkenover een elektronischehandtekening
(DigiD).Aan het indienenvan een verzoekschrift
zijn kostenverbonden(griffierechten).
Voor
de hoogtevan dezegriffierechtenkunt u contactopnemenmet de griffievan de afdeling
bestuursrechtvan de rechtbank,

Met vriendelijkegroet,
het collegevan burgemeesteren wethoudersvan de gemeenteVijlheerenlanden,
de secretaris.
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Afschrift:
Raad
t.a.v.J. lmhof,Postbus2232,3500GE Utrecht
Rijkswaterstaat,
GemeenteNieuwegein,
t,a.v.het collegevan B&W,PostbusL 3430AA Nieuwegein

VHJrl4AljiMMAflaA

