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Geachteheer Van Sijl,
Uw brievenvan 19 december2018, 15 januari 2019 en 15 februari 2079 zijn in
goedeorde ontvangen.Deze brievenzijn een reactieop de brievenvan l oktober
2018 die u van ons heeft ontvangen.In uw brievenvan 19 december2018 en 15
januari 2019 verzoektu ons nogmaalsom het openstellenvan de boogbrugnqder
te onderzoekenen kondigt u aan dat u een verzoekgaat indienenom de brug als
rijksmonumentaan te wijzen. Met uw brief van 15 februari 2019 heeft u een
daadwerkelijkverzoekgedaanom de brug als rijksmonumentaan te wijzen. Naar
aanleidingvan het onderwerpvan uw brievenreageerik hierbij mede namensde
ministervan Infrastructuuren Waterstaat.
Helaasis het onmogelijkom de brug te behoudenvoor fiets- en landbouwverkeer,
vanwegede hoge kostendie dat met zich mee zou brengen.Bovendienzijn er
voldoendealternatieven.En tot mijn spijt kan ik uw voorstelom de brug tot
rijksmonumentaan te wijzen evenmin honoreren.Beidestandpuntenlicht ik
hierondergraag toe.
Uitgangspunten fietsbeleid
Allereerstwil ik opmerkendat de fiets en het faciliterenvan fietsverkeervoor ons
belangrijkeonderwerpenzijn. Het draagt bij aan onze duurzaamheiden aan de
doelstellingenvoor bereikbaarheidvan het kabinet.De ministervan Infrastructuur
en Waterstaatwil 200 duizendautomobilistenbuiten de spits laten reizen,door
financieleondersteuningvan regionaleprojectenvoor fietsparkeren(vooral bij ovknooppunten)en snelfietspaden.
Verdervinden wij het belangrijkdat in verkenningenen planstudiesvan het
ministerievan Infrastructuuren Waterstaatde fiets als een goed alternatiefwordt
meegenomen.Echterwel in samenhangmet het totale mobiliteitsnetwerken zo
veel mogelijksamen met andereoverheden.
Uw visie
U geeft aan dat de huidigefietsverbindingop de Jan Blankenbrugniet voldoet aan
de huidigeCROW-normen niet duurzaamis voor de toenamevan het
fietsverkeer.Daarnaaststelt u dat Rijkswaterstaatgehoudenis een goedeen
veiligeoverbruggingvoor lokaalverkeerte realiseren.
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U ziet het behoudvan de boogbrugals oplossingvoor bovengenoemde
aandachtsDunten.
Behoud boogbrug voor fietsverkeer
In uw brief verwijst u naar de vier variantendie voor het bouw- en sloopbesluit
uit 1997 zoudengelden. Dit is geen besluitvan het ministerievan Infrastructuur
en Waterstaat,maar van de gemeenteVianen.
De aanlegvan de eerste betonnenbrug vloeit voort uit een besluitvan het
voormaligeministerievan Volkshuisvesting,
RuimtelijkeOrdeningen Milieubeheer
(VROM)van 19 oktober 1989.Toen is beslotende A2 tussen Nieuwegeinen
IJsselsteinnaar knooppuntEverdingente verbredenvan 2x2 rijstrokennaar 2x3
rijstroken.Daarnaastwas het idee de boogbrugvoor het zuid-noordverkeer op te
knappen.In dit besluitis ook een doorkijk naar een mogelijketoekomstige
verkeersgroeibeschreven.Mochtde groei zodanigzijn dat 2x4 rijstrokennodig
zoudenzijn, dan zou een tweede brug worden aangelegd.Op de pijlersvan de
boogbrugzou dan mogelijk een brug voor langzaamen fietsverkeerworden
9eplaatst.
Tijdensde bouw van de eerste betonnenbrug is de boogbrugcivieltechnisch
onderzochten is ingeschatwat renoverenzou gaan kosten.Het bouwenvan een
nieuwebetonnenbrug bleek goedkoperuit te vallen. Daaromis besloteneen
tweede nieuwe betonnenbrug te bouwen.Deze brug is in 2004 in gebruik
genomen.
Een nog verdere groei van het wegverkeerheeft het voormaligeministerievan
Infrastructuuren Milieuop 15 november2010 doen besluitende 42 tussen de
knooppuntenOudenrijnen Everdingennaar 2x4 rijstrokente verbreden.Maar in
een andereconfiguratiedan waarmeein 1989 rekeninggehoudenis. De 2x4
,rijstrokenzijn zonder linker vluchtstrookaangelegd.Dat maakte het mogelijkeen
verbindingvoor langzaamen fietsverkeerop de Jan Blankenbrugte realiserenen
landbouwverkeervan het fietsverkeerte scheiden.Daarmeede verkeersveiliqheid
verhogend.
In het trac6besluitis daarop beslotendeze stroken aan de weerszijdenvan deze
brug te situeren.De instandhoudingvan de boogbrugwas niet meer noodzakelijk.
De realisatieheeft in 2011 plaatsgevonden.Met de vaststellingvan dit
trac6besluitzijn besluitenof verwachtingenuit het verledenkomen te vervallen.
Daarnaastis bij het gereedkomenvan de lan Blankenbrugsamen met de
gemeenteneen veerpont (de Vrevia) ten oostenvan de boogbrugin het leven
geroependie een (sociaal)veiligeoversteektussen Nieuwegeinen Vianenvoor
fietsersen voetgangersover de Lek mogelijk maakt. Het fietsverkeerwordt dus
door twee maatregelengefaciliteerd:door de aparte strook langsde Jan
Blankenbrugen door het veerpontje.
Doordatde boogbruggeen onderdeelmeer uitmaakt van de huidige
rijksinfrastructuurzijn hiertoe ook geen budgettenbeschikbaargesteld.
Rijkswaterstaatheeft in overleg met de gemeentenVijfheerenlanden,
Nieuwegein,
IJsselsteinen de ProvincieUtrechtbeslotende brug te verwijderen.Het alsnog
behoudenvan de boogbrugvoor flets- en landbouwverkeer,
zoalsu voorstelt,zou
vragen om een grondigeen kostbarerenovatie.ook voor het daaropvolgende
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beheeren onderhouddient dan financieledekkingte komen. De gemeentenen de
provinciegeven echter aan dat de boogbrugverwijderdkan worden.
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In de opdrachtvoor de verwijderingwordt de opdrachtnemergevraagdte
onderzoekenof de brug op anderelocatiesinpasbaaris of dat onderdelenelders
hergebruikt kunnen worden.
CROW richtlijn
Wat betreft de CROWgeeft u aan dat de fietsverbindingniet voldoetaan de
CROW-norm.De CROWis echter een richtlijn.Wegbeheerdersmogen ervan
afwijken.
De boogbrug als monument behouden
Met uw brief van 15 februari 2019 stelt u voor om de boogbrugover de Lek bij
Vianenaan te wijzen als rijksmonument.Ik ga niet op uw voorstelin. Dat licht ik
hierondergraag nader toe.
Ik voer een zeerterughoudend
aanwijzingsbeleid,
omdatwe in Nederlandal een
volwaardigmonumentenbestand
hebben.Het aanwijzenvan nieuwe
rijksmonumentengebeurtdaaromvrijwel alleen nog op basisvan
ramma's.Mijn beleidhieromtrentheb ik vastgelegdin een
aanwijzingsprog
beleidsregel.Dezekunt u vinden op cuItureelerfgoed.nl/dossiers/aanwijzen-enafvoeren-van-monumenten.
Gezienhet huidigebeleidworden geen voorstellenin
behandelinggenomenvoor objectendie al in een eerderstadiumzijn beoordeeld.
In dit geval is de boogbrugbij Vianenreedstwee keer eerder beoordeeld
(respectievelijk
23 augustus2005 en 4 april 2016).
Nietteminzal ik hierondernog toelichtenwaarom de in uw brief genoemdenieuwe
feiten en omstandighedenniet alsnogtot aanwijzingzoudenhebbengeleid.
De ontdekkingvan de kazemattenvan de NieuweHollandse
Waterliniein 2007 is
inderdaadniet beoordeeldin 2007, maar wel in 2016. Dit verschijnselis niet
onbekendnoch uniek. Ook bij andere bruggenworden kazemattenaangetroffen
in de pijlers (bijvoorbeeldde pijlerkazemattenin de Dordtseverkeersbrug).
Bovendienheeft navraagbij Rijkswaterstaatopgeleverddat men de betreffende
pijlers niet in de verwijderingzal betrekkenen dat deze dus behoudenzullen
blijven.Voorts merk ik op dat de kazemattenin de pijlers,in tegenstellingtot wat
u in uw brief aangeeft,niet beschermdzijn in het kader van het
aanwijzingsprogramma
NieuweHollandse
Waterlinie.Het aanwijzingsprog
ramma
inzakeNieuweHollandseWaterlinieging uit van clustersvan samenhangende
objecten.De wel aangewezenobjectenmaaktendeel uit van het samenhangende
verdedigingsstelsel
van de NieuweHollandse
Waterliniein ruimtelijkeen
historisch-functionele
zin en is van belangvoor het specifiekekaraktervan de
NieuweHollandseWaterlinie.Dit betekenttevens dat geisoleerden/of perifeer
liggendeobjectendie intrinsiekte weinig monumentalewaarde hebben,niet zijn
geselecteerd.
U benoemtde bouwhistorische
en cultuurhistorische
waardenuit 1936 en 1948.
Het betreft in dit geval een naoorlogsebrug. De eerdereboogbruguit 1936 is
tijdens de TweedeWereldoorlogopgeblazen.Na de oorlog is de brug herbouwd.
In het kader van aanwijzingvan wederopbouwmonu
menten uit de periode19401958 is op basisvan een zorgvuldigselectieproces
een beperktaantal
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monumentenaangewezen.Hierbij is de boogbrugniet als essentieeltoonbeeld
geselecteerd.Het feit dat de brug is erkend als Vredesbrugis reeds in de
beoordeling
in 2016 meegenomen.
In uw brief verklaart u dat Rijkswaterstaatbij aanwijzingde brug zal behouden,
onderhoudenen herbestemmen.Ook benoemtu de goedeconditievan de brug,
het groot maatschappelijk
het ontstaanvan de gemeenteVijfheerenlanden,
draagvlakvoor behouden herbestemmingvan de brug en de mogelijkhedentot
hergebruik/herbestemming.
Dezeargumentenbrengengeen veranderingaan de
intrinsiekewaardenvan de brug en de beoordelingdat de brug geen aanvulling
vormt op het reeds beschermdebestandvan vergelijkbarebruggen.
U benoemtde plaatsingvan 12 bruggenuit het Rijkswegenplan1927 op
voorlopigelijst Unesco-nominatie.
Zoalsop de websitevan de Rijksdienstvoor het
niet meer
CultureelErfgoedis te lezen,staan de bruggenuit het Rijkswegenplan
geoordeelddat er geen
op de voorlopigelijst. Er is door de adviescommissie
sprakewas van een uitzonderlijkeuniverselewaarde.Overigenszou plaatsingop
de voorlopigelijst niets veranderenaan de intrinsiekewaardenen de beoordeling
dat de brug geen aanvullingvormt op het reeds beschermdebestandvan
vergelijkbarebruggen.
U ziet de brug als landmarkvoor de provincieUtrecht.Dit gegevenkan niet als
nieuw feit worden beschouwdaangeziende brug niet andersten opzichtevan het
landschapen de oeversis gepositioneerddan tijdens de eerderebeoordelingen.
U maakt een vergeiijkingmet de aanwijzingJohn Frostbrugtot rijksmonumentin
2010. Het klopt dat deze brug op grond van de toen geldendebeleidsregelsna
herbeoordelingals rijksmonumentis aangewezen.In tegenstellingtot de
boogbrugis de John Frostbrugals toonbeeldvan architectuuruit de
wederopbouwperiode
1940-1958aangewezen.De boogbrugis niet als toonbeeld
gekwalificeerd.Het aanwijzingsbeleid
is inmiddelsgewijzigd.
Zoals gezegdis het besluittot verwijderingvan de boogbrugin 1997 door de
gemeenteVianengenomen.De toenmaligeRijksdienstvoor de Monumentenzorg
was hier niet bij betrokken,omdat het geen rijksmonumentis.
Ik begrijp dat de verwijderingvan de brug u aan het hart gaat, gezienhaar
verleden.En ik bewonderde vasthoudendheidwaarmeeu zich voor het behoud
van de brug inzet. Daaromspijt het mij dat ik geen beter nieuwsvoor u heb.
Ondanksuw prijzenswaardigeinzet voor de brug is het helaasniet mogelijkom
haar te behouden.
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