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vERZ0ltDEil 23 JUL| 2Cf0Geachte heer van Sijl,

Het college van burgemeester en wethouders heeft uw aanvraag omtrent het
aanwijzen tot gemeentelijk monument van de Boogbrug over de Lek bij Vianen -
Nieuwegein op 13 januari 2010 in goede orde ontvangen. Hieronder zetten wij
ons beslui t  u i teen.

Samenvatting
Stichting Boogbrug Vianen heeft voorgesteld de Boogbrug over de Lek bij Vianen
aan te wi jzen als gemeentel i jk  monument binnen de gemeente Nieuwegein.  Het
college heeft advies gevraagd aan de gemeentelijke monumentencommissie en
aan de eigenaar, Rijkswaterstaat. Op basis van de verkregen adviezen heeft het
college besloten uw verzoek tot aanwijzing af te wijzen.

Hieronder v indt  u,  na een samenvatt ing van uw aanvraag, een ui tgebreide
onderbouwing voor het genoemde besluit. Daarnaast wordt de bezwaarprocedure
u itgelegd.

De aanvraag
In uw aanvraag verzoekt u ons om de boogbrug aan te wijzen als gemeentelijk

monument. Uw aanvraag is ingediend ftwel bij de gemeente Nieuwegein als de
gemeente Vianen, aangezien de brug op grondgebied van br) ide gemeenten l igt .
Uw argumentat ie voor aanwi jz ing als gemeentel i jk  monument lu ldt  a ls volgt :

- De boogbrug is een nationaal en regionaal landmark waar bewoners,
bedrijfsleven en gemeente Vianen en Nieuwegein hun identiteit aan
verbinden.
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Cultuurhistorische waarden van industrieel erfgoed raken steeds meer in
de samenleving verankerd en men wordt zich steeds bewuster van de
lokale en nat ionale betekenis van de brug.
De volwandige bogen en de strakke vormen markeren een t i jdsgewricht  in
de bou wg esch iede n is.
Het ensemble van de twee nieuwe bruggen en de boogbrug levert een
uniek samenspel  van vorm, mater iaal  en construct ie.
Maar bovenal  is  de beleving van de plaatsel i jke bewoners in het geding.
Zi j  ervaren de schoonheid van de boogbrug van nabi j .  Met name wanneer
de boogbrug als derde brug voor het lokale verkeer wordt opengesteld.
Dan zal iedereen weer de grootsheid van de hoofdoverspanning kunnen
beleven: macht ig als een kathedraal ,  een modern gewelf  met een
tijdsgewricht met wetten van het menselijk verstand en de ontroering van
een geschiedenis in een overweldigend r iv ierenlandschap.
Belangr i jk  n ieuw fei t  is  de ontdekking van St lcht ing Menno Coehoorn, die
schrijft dat de pijlers kazematten bevatten waardoor de brug onderdeel is
van de Nieuwe Hol landse Water l in ie en daardoor qenomineerd is voor de
Werelderfgoedlijst.

De brug is voor de regio en de steden Nieuwegein en Vianen een belangr i jke
cul tuurhistor ische en geschiedkundige waarde.

onderbouwing collegebesluit

Advies Rijkswaterstaat
De eigenaar van de boogbrug. Rijkswaterstaat, heeft ons middels een schrijven
laten weten nog steeds achter hun advies te staan niet over te gaan tot
aanwi jz ing van de brug als monument.  Hierbi j  wordt  verwezen naar de mot iver ing
in de uitspraak van de Raad van State uit 2007, met betrekking tot de toenmalige
aanvraag tot aanwijzing als Rijksmonurnent. RUkswaterstaat is voornemens de
boogbrug te slopen.

Waa rde ri ng en ad v i es gemeentel ij ke mon u me n tenco m m i ssie
Volgens de Monumentenverordening van de gemeente Nieuwegein (2007) is een
gemeentel i jk  monument een'zaak die van algemeen belang is wegens zi jn
schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde' of'van
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een terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezig zaak'zoals
hiervoor beschreven.

Wij  hebben de gemeentel i jke monumentencommissie om advies gevraagd,

conform art ikel  3.2 van de monumentenverorden ing Nieuwegein.  Uw aanvraag is
vervolgens behandeld t i jdens de vergader ing van de monu mentencommissie.  De
door u aangedragen argumenten zijn (samen met andere relevante aspecten)
uitvoerig besproken en afgewogen.

De monumentencommissie heeft de boogbrug gewaardeerd volgens een
beoordelingssystematiek die op het volgende neerkomt: een object wordt
beoordeeld op de architectonische waarde, de cultuurhistorische waarde, de
omgevingswaarde, de zeldzaamheid,  de ouderdom en de karakter ist ieke waarde
met elk een eigen van elkaar verschi l lende waarder ing.  Zo kent de
architectonische waarde een hogere waardering dan bijvoorbeeld ouderdom. Deze
beoo rdeling scriteria zijn verder gerelateerd aan een beoordelingsysteem met
punten (zie bijlage). De totaalscore van de boogbrug bleek lager dan de voor een
positief advies vereiste 10 punten. De monu mentencommissie heeft derhalve
geadviseerd de aanvraag tot aanwijzing van de boogbrug tot monument af te
wi jzen.

Andere aspecten die een belangrijke rol spelen en betrekking hebben op de
waa rde ring scriteria - architectonische waarde, de cultuurhistorische waarde, de
omgevingswaarde, de zeldzaamheid,  de ouderdom en de karakter ist ieke waarde -
afzonderlijk of tezamen met 66n of meerdere andere- zijn de volgende:

De monu mentencom missie heeft  reeds in 2003 geadviseerd,  dat de
Boogbrug op zichzel f  n iet  belangr i jk  genoeg is voor aanwi jz ing als
r i jksmonument.  Al leen als de brug opgenomen wordt in een groter

verband als onderdeel  van het Ri jkswegenplan 1927 staat de commissie
positief tegenover een aanwijzing als rijksmonument. Dit kan
doorgetrokken worden naar het niveau van gemeentelijk monument.
De oorspronkelijke brug, daterende uit 1936, werd tijdens Tweede
Wereldoorlog verwoest en in 1948 heropgebouwd. De brug ls dus niet
meer in oorspronkelijke toestand aanwezig.
De brug heeft geen specifiek historisch belang gehad voor de geschiedenis

van Vianen en Nieuweoein.
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4) De brug is niet  opgenomen in de projecten om de Nieuwe Hol landse
Water l in ie te beschermen. Hierdoor is de monumentale waarde discutabel .

5) De kazematten die voor de Tweede Wereldoorlog in de brugpeilers zaten,
zijn na 1948 niet meer teruggeplaatst en reeds verloren gegaan. Hierdoor
is brug geen onderdeel  meer van de Nieuwe Hol landse Water l in ie.

6) Het oorspronkelijke ontwerp was een vormgeving zonder neven bruggen;
vanuit het oogpunt van esthetiek werd gekozen om alle rijstroken binnen
de boog te houden. Dat is nu niet  meer het geval ,  door de aanleg in 1967
van rijstroken voor langzaam verkeer.

7) De brug heeft geen hoge esthetische waarde. Het hoogteverschil tussen
de onderkant van de trekband van de brug en de onderkant van de
onderliggers van de aanbruggen doet afbreuk aan het uiterlijk van de
overbrugging als geheel .

8) De brug is niet uniek, omdat de fietsbruggen de gaafheid van de brug
DeDerKen.

9) Er z i jn al  v ier  bruggen van het Ri jkswegenplan 1927 aangewezen als
rijksmonument. Bijgevolg zal het erfgoed van het Rijkswegenplan uit 1927
niet  ver loren gaan als de Boogbrug van Nieuwegein/Vianen niet
aangewezen wordt als gemeentel i jk  monument.

10) De brug is v isueel  storend in relat ie tot  de nieuw gebouwde bruggen. De
omgevingswaarde en de karakteristieke waarde staan met betrekking tot
di t  ount dus niet  vast .

11) De brug is niet in een goede staat bewaard. Het wegwerken van
achterstallig onderhoud, hetgeen noodzakelijk zal zijn indien de brug een
gemeentelijk monument wordt, is erg kostbaar. De kosten van een
dergel i jk  onderhoud wegen niet  op tegen de cul tuurhistor ische waarde
van oe Drug.

Op basis van het advies van Rijkswaterstaat, het advies van de Gemeentelijke
monumentencomm issie dat zorgvuldig tot  stand gekomen is en op basis van de
bovenstaande aspecten, is de conclusie getrokken dat de boogbrug niet bijzonder
genoeg is om in aanmerking te komen voor de status van gemeentel i jk
monument.
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Beslui t
Wij hebben het advies van de gemeentelijke monu mentencommissie en
Rijkswaterstaat overgenomen en hebben besloten uw verzoek tot aanwijzing af te
wi jzen.

Bezwaar
Bent u het niet  eens met di t  beslui t ,  dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken
na verzenddatum van deze brief. U kunt uw bezwaarschrift richten aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemgente Nieuwegein, postbus

1, 3430 AA, Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in
ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een
omschr i jv ing van het besiui t  waartegen uw bezwaar z ich r icht  en de gronden van
uw bezwaar.

AIs u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u
dat wi l len en u heeft  een spoedeisend belang, dan kunt u naast het maken van
bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzie n ingen rechter van de Rechtbank Utrecht, postbus 72023,3507 LA,
Utrecht. De rechtbank brengt kosten in rekening voor een dergelijk verzoek.

Wij  hopen dat u duidel i jk  is  geworden waarom we uw ve hebben afgewezen.

I

Als u toch nog een toelichting wilt over ons besluit of a,ndere
kunt u terecht bij mevrouw E. Sleijpen ( beleidsadviseqr Mol
en Cultuurhistor ie) .  Haar gegevens staan boven in

Met vriendelij ke groet,

burgemeester en wethouders,

drs.  P.C.M. van El teren
secretaris

aijhgen -Advies gemeentel i jke monumentencommissae Nieuwegein

-Beoordel ingsmethode gemeentel i jke monumentencommissie

-Waardering boogbrug Monumentencommissie

hebt,  dan

Archeologie

drs.  B.J.  Lubbinge
loco-burgemeester
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van de gemeente Nieuwegein uk kenmerk Bwr
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u heeft advies aan de monumentencommissi€ gevraagd over het verzoek tot
aanwijzing van de Boogbrug Nieuwegein - Vianen als gemeentelijk monument.
Het verzoek is ingediend door de Stichting Boogbrug Vianen, die de belangen van
de Boogbrug behartigt. Eerder is een verzoek tot aanwijzing als rijksmonument
afgewezen.

De gemeentelijke monumentencommissie heeft naar aanleiding van het
bovengenoemde verzoek, de Boogbrug gewaardeerd door middel van een
standaardbeoordeling op basis van een aantal vastgestelde criteria in combinatie
met het toekennen van punten. De brug is beoordeeld op architectonische
waarde, cu ltu urhistorische waarde, omgevingswaarde, ouderdom, zeldzaamheid
en karakteristieke waarde.
Om voor de status van gemeentelijk monument in aanmerking te komen, is een
score van 10 punten het minimum. De Boogbrug komt met een score van 7,8 niet
in aanmerking voor de status van gemeentelijk monument.

De monumentencommissie kan daarom niet positief adviseren op de ingediende
stukken en adviseert derhalve het college om de Boogbrug niet als gemeentelijk

monument aan te wiizen.

Met vriendeli jke groet,

ffi

i#m
;:\'*@n

v'-

Secretaris Gemeenteliike Monumentencommissie
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BEOORDETINGSMEIHODE

Beoordelingscriteria en wegingsfactoren

Voor het beantwoorden van de vraag of een object in aanme*ing zou kunnen komen voor de status van gemeenteliik
monument worden de volgende criteria ondersdteiden en wegingsfactoren toegekend:
- architectonische waarde 2
- cultuurhistorische waarde 2
- omgevingswaarde 1
- zefdzaamheid 2
- ouderdom 1
- karakteristieke waarde 1

(bijv. naar periodg plaats, architect.
bouwer e.d.)

Waardering

Voor zover de criteria relevant zijn voor een object wordt de waarde als volgt gehonoreerd:
- geen 0 punten
o matige 1 punt
+ glote 2 punten

Score

Voor het verkrijgen van enigszins vergeliikbare eindbeoordelingen is achteraf een puntensysteem toegepast, gebaseerd
op punten voor de waardering en wegingsfactor per criterium (zie boven).



Boogbrug - Waardering t,b,v, gemeentelijk monument

1.1 Methode
De commissieleden hebben indiv idueel,  de boogbrug per cr i ter ium gewaardeerd volgens
de standaard beoordelingsmethode (zie beoordelingscriteria hieronder en tabel 1).
Vervolgens zi jn de punten, horende bi j  de waarder ing, per cr i ter ium als gemiddelde
uitgerekend (onderste rij tabel). Ook is per commissielid de totale waardering berekend
(laatste kolom tabel). De beoordelingscriteria zijn voorafgaand aan de waardering
doorgesproken in relatie tot de boogbrug. Ook na afloop van de waardering zUn de
beoordelingscriteria besproken in de commissie.

1.2 Beoordelingscriteria waardering
. Architectonische Waardei de aan een bouwwerk toegekende waarde gerelateerd

aan vormgeving, mater iaa lgebruik enlof  detai l ler ing.
. Cultuurhistorische Waarde: de aan een bouwwerk toegekende waarde gekenmerkt

door het beeld dat is ontstaan door het gebruik van dat bouwwerk door de mens
in de loop der t i jd.

. Omgevingswaarde: de aan een bouwwerk toegekende waarde gerelateerd aan de
plaats van dit bouwwerk binnen een landschap en de wijze waarop dit bouwwerk
het omringende landschap beinvloed (heeft).

. Zeldzaamherd: de aan een bouwwerk toegekende waarde gerelateerd aan de
mate van zeldzaamheid van een bouwwerk binnen de gemeente/binnen
Nederland.

o Ouderdom: de aan een bouwwerk toegekende waarde gerelateerd aan de
ouderdom van een gebouw.

. Karakteristieke waarde: de aan een bouwwerk toegekende waarde gerelateerd
aan tijdsperiode. plaats, ontwerper, maker, functie en vorm.

1,3 Tabel 1: weging en waardering Gemeentelijke Monumentencommissie Boogbrug

Architectonische
Waarde

Cultuurhistorische
Waarde

Omgevings-
waarde

zeldzaamheid Ouderdom Karakteristieke
Waarde

Totaal
punten

Mevr.
Kokx 0 0 + o

2 o o 1 7

Dhr.

Jartens

+ 0 + 0 0

2 1 2 73
Dhr.
de Waard

0 o + 0

o 1 4 o 1 a
Dhr.
Lisman

0 o 0 0

2 2 2 o 1 1 a
Dhr.
Baars

+ 0 0
o o 2 /2 o I 5

Dhr.
Blok r' rI

0 0 0 o
o o 1 7

Mevr.
v.  EUk

0 0 0 +
2 o I o 2 7

Gemiddelde
score

2 7,1 7,4 7,7 o,2 1,3 7,4

! '
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7.4 Uitleg beoordeling

Om voor de status van gemeentelijk monument in aanmerking te komen, is een score
van 10 punten het minimum. Op grond hiervan kan gesteld worden dat de Boogbrug niet
in aanmerking komt voor de status van gemeentelijk monument, De Boogbrug scoort
namelijk gemiddeld een 7,8 en zit daarmee onder de waarde 10,


