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Pleitnotities Stichting Boogbrug Vianen  
 
Hoorzitting bezwaarcommissie gemeente Nieuwegein d.d. 22 -12 – 2010  
Inzake:   
het bezwaar van de Stichting Boogbrug Vianen tegen de afwijzing door B&W Nieuwegein 
van de aanvraag van de Stichting Boogbrug Vianen tot aanwijzing van de Boogbrug Vianen 
Nieuwegein tot gemeentelijk monument  
 
------------------------------------------------------------------ 
 
Geachte voorzitter , leden van de commissie, 
 
Onder verwijzing naar een uitspraak van Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(ABRvS) van 7 juli 2010, nr. 200909663/H1 en de Monumentenverordening Gemeente 
Nieuwegein, waarin is opgenomen dat een Monument een zaak is die van algemeen belang is 
wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, of cultuurhistorische waarde, stelt B&W 
Nieuwegein zich ineens achteraf op het standpunt dat B&W niet bevoegd was om een besluit te 
nemen over de aanvraag tot aanwijzing van de boogbrug, omdat de brug deels buiten haar 
gemeentegrenzen gelegen is en omdat de Boogbrug slechts als een geheel op de lijst van 
gemeentelijke monumenten geplaatst kan worden. De gemeentelijke Monumentenverordening zou 
volgens B&W geen ruimte bieden voor aanwijzing van Monumenten die gedeeltelijk buiten de 
gemeentegrenzen liggen.  
 
De Stichting kan B&W niet volgen in dit betoog noch in de motivering ervan.  
Nog daargelaten dat het in de aangehaalde uitspraak (van de Raad van State) om een 
woningbouwcomplex met tuin gaat dat aan verschillende (erfpacht)eigenaren toebehoorden en in 
deze procedure om een onroerende zaak, die aan een eigenaar toebehoort, voegt die uitspraak 
niets toe in deze procedure. In die uitspraak heeft de Raad van State kort gezegd geoordeeld dat 
een onroerende zaak slechts als geheel op de monumentenlijst kan worden geplaatst en de 
Stichting heeft dit ook nooit ontkend. Integendeel, dit is juist de reden waarom de Stichting bij 
beide gemeenten om aanwijzing van de gehele brug heeft verzocht en niet om separate 
aanwijzing van twee (identieke) helften.   
 
In de Monumentenverordeningen van Nieuwegein en Vianen zijn evenmin (kadastrale of 
bevoegdheidsbeperkingen opgenomen voor gemeentegrensoverschrijdende monumenten, ook 
niet in de daarin opgenomen definities: Een Monument is een zaak die van algemeen belang is 
wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, of cultuurhistorische waarde (...) en een 
gemeentelijk Monument is een monument dat overeenkomstig de bepalingen van de 
Monumentenverordening als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen. Nergens staat 
dat een aangewezen monument (volledig) binnen de gemeentegrenzen gelegen moet zijn.  
 
“Ook vaste jurisprudentie is dat niet het kadastrale perceel grondslag is voor de bescherming van 
wat zich daarop bevindt, maar is slechts beschermd datgene wat als zelfstandige eenheid is 
genoemd in de omschrijving.” Dit is een letterlijk citaat uit:  Van Zundert 2008(T&C Ruimtelijk 
Bestuursrecht), art. 1 Monumentenwet 1988, aantekening 2, pag. 691. 
 
Anders dan B&W suggereert is B&W Nieuwegein niet onbevoegd, maar juist wel bevoegd om te 
oordelen over aanwijzing van de gehele brug.  
 
Hetzelfde geldt voor de gemeente Vianen, die bezwaarde overigens pas op de hoorzitting van 
vorige week, 15 december jl., met hetzelfde (onjuiste) argument heeft geconfronteerd. 
 
Zoals de Stichting iheeft aangegeven doet zich een identiek geval voor inzake de Algerabrug en 
de stormvloedkering die beiden gelegen zijn tussen de gemeenten Capelle a/d Ijssel en Krimpen 
a/d Ijssel. Capelle heeft de Algerabrug en de stormvloedkering wel als gemeentemonument 
aangewezen en Krimpen niet.  
 



De Provincie Utrecht voert geen separaat Provinciaal anwijzingsbeleid op het gebied van 
Monumenten. De Provincie Utrecht heeft een autonoom erfgoedbeleid dat het mogelijk maakt  
financieel bij te dragen aan de kosten van instandhouding van de zogenaamde Erfgoedparels, die 
door het rijk of gemeente(n) als monument zijn aangemerkt.  
 
Voorafgaand aan het inhoudelijk verweer wijst de Stichting erop dat de RACM (thans RCE) heeft 
erkend dat de brug tot een unieke subcategorie van de boogbruggen behoort. De brug heeft wel 
degelijk meerwaarde. De enige reden dat de brug desondanks niet als rijksmonument is 
aangewezen, is dat de brug – enkel volgens de RCE - geen onmisbare meerwaarde heeft t.o.v. 
het van rijkswege beschermde bestand van 3 bruggen uit de hoofdcategorie. 
 
Vast staat dat de Boogbrug in vele opzichten van algemeen belang is, namelijk vanwege  
 
haar cultuurhistorische waarde  
- als typologisch voorbeeld van een stalen boogbrug met trekband die vanaf 1927 met de 
uitvoering van van het Rijkswegenplan in Nederland op diverse locaties werd gebouwd. En  
- als belangrijke brugverbinding tussen Noord en Zuid Nederland 
- als uitdrukking van een ontwikkeling op infrastructureel gebied, een rivieroverspanning die grote 
gevolgen voor de sociaal economische ontwikkeling van Vianen en Nieuwegein en de omliggende 
regio heeft gehad en 
- vanwege de belangrijke strategische rol die zij in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld en  
- vanwege de kazematten die zich in de peilers van de brug bevinden. Ook in dit opzicht is de brug 
uniek. Dit was bij de beoordeling in het kader van de aanwijzing als Rijksmonument nog niet 
bekend.  
 
haar architectuur – historische en industriële waarde  
als gaaf en goed voorbeeld van een verkeersbrug die in de jaren 30 van deze eeuw over de grote 
rivieren werden gebouwd, de brug valt op binnen dr boogbruggen doordat ….. 
- als onderdeel van de technische ontwikkeling van de Nederlandse bruggenbouw 
- vanwege de plaats in de geschiedenis van de Nederlandse Bouwtechniek, als voorbeeld van een 
vakwerkboogbrug met trekband en een unieke vollewandsconstructie. 
 
Tenslotte heeft de brugverbinding landschappelijke waarde  
- als beeldbepalend element in het landschap en stedebouwkundige waarde 
- als structurerend en kenmerkend onderdeel van het rivierenlandschap tussen Vianen en 
Nieuwegein, waar de brug een beeldbepalende rol speelt  
- de brug is gaaf in hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik  
 
Ten onrechte heeft B&W Nieuwegein de ensemblewaarde van de brug niet betrokken in haar 
oordeel. Wanneer een onject over zelfstandige monumentale waarde beschikt, dan vormt de 
ensemblewaarde, als daarvan sprake is een toegevoegde waarde.   
 
De Rijnbrug in Arnhem, de John Frostbrug heeft veel minder waarden dan de boogbrug en is 
bovendien tijdens de 2e wereld oorlog maar liefst tweemaal totaal verwoest, namelijk in 1940 en in 
oktober 1944. Toch is deze brug in 2001 aangewezen als gemeentemonument 
 
In het inhoudelijk verweer van B&W worden alle door de Stichting aangevoerde waarden separaat 
besproken. Vervolgens wordt geconcludeerd dat de betreffende waarde opzichzelf niet voldoende 
is voor aanwijzing. Dat is juist, maar de brug heeft vele waarden en al die waarden tesamen 
rechtvaardigen wel degelijk aanwijzing van de brug als Gemeentelijk monument.  
 
Voor het overige verwijst B&W naar het advies van de Monumentencommissie. Bi dit advies 
ontbreekt een motivering, zodat dit onzorgvuldig tot stand gekomen is. De vorming van een 
oordeel vraagt meer dan het tellen van plussen en minnen. Een voorstel voor plaatsing op de 
monumentenlijst vergt een afzonderlijke beslissing op grond van een overtuigende motivering  
 


