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Geachte heer Van Sijl,

Ik heb uw brief d.d. 3 juli 2018 in goede orde ontvangen. Met uw brief vraagt u
aandacht voor de boogbrug over de Lekbij Vianen. In het bijzonder verzoekt u
mij en mijn collega minister Van Nieuwenhuizen het openstellen van de boogbrug
nader te onderzoeken. U wijst daarbij op het feit dat de overheid streeft naar
duurzaamheid en stimulering van het fietsgebruik en u ziet in dit kader
mogelijkheden voor een hernieuwd gebruik van de brug voor fiets- en
Iandbouwverkeer.

U bent reeds door mijn collega, minister Van Nieuwenhuizen, geinformeerd dat
over eventueel hergebruik van het casco van de Lekbrug een haalbaarheidsstudie
Ioopt, en u daar te zijner tijd door het ministerie van I&W over zal worden
geinformeerd. Ik reageer graag op uw brief vanuit het erfgoedperspectief. Uw
stichting zet zich reeds 20 jaar in voor behoud van de boogbrug.Zoals u in uw
brief aangeeft, is voor de boogbrug in 1999 een verzoek tot aanwijzing als
rijksmonument ingediend. In reactie daarop is toen geconcludeerd dat de brug
onvoldoende monumentale waarde vertegenwoordigt om te worden ingeschreven
als rijksmonument. in 2016 is een hernieuwd voorstel tot aanwijzing als
rijksmonument evenmin overgenomen.

In 2017 heeft u de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd om het
College van Rijksadviseurs opdracht te geven voor een hernieuwd veldonderzoek
naar de landschappelijke inpassing van de boogbrug. In de beschrijvingen van
een eerder veldonderzoek, dat in 2013 heeft plaatsgevonden, waren naar uw
oordeel onjuiste en vooringenomen standpunten verwerkt. In reactie hierop is
door de RCE aangegeven dat het feit dat de brug niet als rijksmonument is
aangewezen een zeker kader geeft voor het handelen van de RCE.
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Gezien het feit dat de omstandigheden in de tussentud niet zijn veranderd, zie ik
vanuit het erfgoedperspectief geen aanleiding om op uw verzoek in te gaan.

Met vriendelijke

Cultuur en Wetenschap,
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