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Geachteheer Van Sijl,
Ik heb uw brief van 3 juli 2018 in goedeorde ontvangen.In uw brief vraagt u
aandachtvoor de boogbrugover de Lek bij Vianen.U verzoektmij en mijn collega
van Onderwijs,Cultuuren Wetenschap,mevrouwvae Engelshoven,
de
mogelijkheidnader te onderzoekenom de boogbrugopen te stellen.U wijst
daarbij op het feit dat de overheidstreeft naar duurzaamheiden stimuleringvan
het fietsgebruiken u ziet in dit kader mogelijkhedenvoor een hernieuwdgebruik
van de brug voor fietsverkeeren landbouwverkeer.
Zoals u in uw brief aangeeft,heeft de StichtingBoogbrugVianenvoor de
boogbrugin 1999 een verzoektot aanwijzingals rijksmonumentingediend.In
reactiedaarop is toen door de ministervan OCWgeconcludeerd,
dat de brug
onvoldoendemonumentalewaardevertegenwoordigtom te worden ingeschreven
als rijksmonument.In 2016 is een hernieuwdvoorsteltot aanwijzingals
rijksmonumentevenminovergenomen.
Doordatde boogbruggeen onderdeelmeer uitmaaktvan de huidige
Rijksinfrastructuur,
zijn er vanuit mijn ministeriegeen budgettenbeschikbaarom
de brug te onderhouden.Rijkswaterstaatheeft mede daarom beslotende brug te
verwijderen.Terechtwijst u er in uw brief op dat het kabinettot doel heeft de
mobiliteitte verduurzamenen het fietsverkeerte stimuleren.Het alsnogbehouden
van de brug, voor fiets- en landbouwverkeer
zoals u voorstelt,zou echter vragen
om een grondigeen kostbarerenovatieen extra middelenvoor beheeren
onderhoud.De functie en het gebruikvan de brug, zoalsdoor u voorgesteld,en de
baten daarvanstaan naar mijn mening helaasniet in verhoudingtot de totale
kosten.
MevrouwVisservan Rijkswaterstaatheeft u op 14 mei 2018 telefonischop de
hoogtegesteldvan het feit dat Rijkswaterstaatde aanbestedingvoor het
verwijderenvan de oude Lekbrugbij Vianenvoorlopigheeft uitgesteld.Redenis
dat Rijkswaterstaat,in het kader van duurzaamheid,ruimte heeft gegevenaan
een consortiumvoor een haalbaarheidsstud
ie naar mogelijk hergebruikvan het
cascovan de brug. Uitgangspuntdaarb'tjis verkoopvan de brug.
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Op basisvan de resultatenvan dit onderzoekzal er naderebesluitvormino
plaatsvinden.naar verwachtingeind 2018. Het is te vroeg om nu al iets ti kunnen
zeggenover de resultatenvan dit onderzoek.Zodra het voorgenomenbesluit
bekendis, zal ik u daaroverinformeren.
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Gezienhet bovenstaandezie ik geen aanleidingom op uw verzoekin te gaan. De
inhoudvan deze brief is afgestemdmet mijn collegavan OCW.

Hoogachtend,
DE MINISTERVAN INFRASTRUCTUUR
EN WATERSTAAT.

drs. C. van NieuwenhuizenWubenga
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