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gemeentel i jk  monument

Geachte heer Van Sijl,

Datum : 31 auBustus 2010

VERZONDEN O 6 SEP.2OIO

Op 13 januari 2010 ontvingen wij uw brief met het verzoek de Boogbrug over de Lek bij Vianen-
Nieuwegein aan te wijzen als gemeentelijk monument. In onze vergadering van 31 augustus 2010
hebben wij besloten om op grond van artikel 3 lid 2 van de Monumentenverordening Vianen 1993 het
verzoek tot aanwijzing af te wijzen. In deze brief zetten wij ons besluit uiteen.

Adviezen en zienswijzen op uw verzoek
Wij hebben uw verzoek ter advisering voorgelegd aan onze gemeentelijke monumentencommissie.
Daarnaast hebben wij Rijkswaterstaat als eigenaar van de brug en de gemeente Nieuwegein als
belanghebbenden gehoord. De ontvangen adviezen en zienswijzen zijn in de besluitvorming
meegenomen.

Advies Commissie Monumenten en Binnenstod gemeente Vianen
Op 7 april 2010 is het verzoek voorgelegd aan de Commissie Monumenten en Binnenstad ter
advisering. De commissie adviseert positief op het verzoek. De commissie acht de brug
behoudenswaa rdig vanwege het belang van de brug voor de beleving van de omgeving, het
beeldbepalende karakter, de herkenbaarheid ervan in het landschap en de unieke vorm, maat en
tijdstypering.

Zi e n sw ij ze R ij ksw ote rsto ot
Het eigendom en beheer van de boogbrug bevindt zich bij Rijkswaterstaat, directie wegen en verkeer.
Op 12 mei 2010 hebben wij Rijkswaterstaat, als eigenaar, schriftelijk gevraagd om een zienswijze. In
een brief van 14 juni 2010 onderschrijft de directeur Wegen en Verkeer nogmaals de motivering in de
uitspraak van de Raad van State (van 22 augustus 2007) om de boogbrug niet aan te wijzen als
Rijksmonument. Rijkswaterstaat adviseert de boogbrug niet op de'gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen. Tenslotte wordt vermeld dat de sloop van de brug binnen enkele jaren zal plaatsvinden.
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Zie nsw ijze g e m ee nte N ie uwe ge i n
Vanwege de geografische ligging van de boogbrug, in zowel de gemeente Vianen als de gemeente
Nieuwegein, is de gemeente Nieuwegein om een zienswijze gevraagd.

Het college van B&W van de gemeente Nieuwegein laat in een brief van 23 juli 2010 weten dat zij het
verzoek tot aanwijzing hebben afgewezen. Hierbij wordt gewezen op de zienswijze van
Rijkswaterstaat, als eigenaar, en het voornemen de brug te slopen. Daarnaast wordt verwezen naar
het advies van de monumentencommissie van de gemeente Nieuwegein om het verzoek af te wijzen.
Vanwege het voorgaande wordt geadviseerd de boogbrug niet aan te wijzen als gemeentelijk
monument.

Behondeling en beoordeling verzoek Monumentencommissie Nieuwegein
De Monumentencommissie van de gemeente Nieuwegein heeft in haar vergadering van 3 maart 2010
het verzoek behandeld tot aanwijzing als gemeentelijk monument. De commissie heeft de boogbrug
beoordeeld op basis van vastgestelde waa rd e ringscriteria. Op grond hiervan adviseerde de commissie
aan het college van de gemeente Nieuwegein de boogbrug niet aan te wijzen als gemeentelijk
monumenr.

Aonvroag tot rijksmonument en eerdere odviezen
In december 1999 heeft uw stichting een verzoek ingediend bij de Minister om de boogbrug aan te
wijzen als rijksmonument. Als onderdeel van de beoordelingsprocedure is onder meer advies
uitgebracht door de monumentencommissie (aan college en raad) en de gemeenteraad (aan Ministe0
van de gemeente Vianen.

Op 17 augustus 2000 heeft de monumentencommissie Stichting Dorp, Stad en Land advies
uitgebracht aan het college van B&W van de gemeente Vianen over het verzoek tot aanwijzen
beschermd monument. De commissie stelde hierbij dat er'onvoldoende gronden aanwezig lzijn] om
de aanvraag tot aanwijzing van de boogbrug over de Lek tot beschermd monument met een positief
advies te ondersteunen'.

Ter advisering van de Minister is het verzoek op 19 oktober 2000 behandeld in de gemeenteraad. De
raad heeft hierbij vastgesteld 'van mening te zijn dat niet tot bescherming zou moeten worden
overgegaan'. De raad heeft overeenkomend dit besluit de Minister geadviseerd.

In 2005 heeft uw stichting een verzoek ingediend bU de Minister om de alle bruggen van het
Rijkswegenplan 1927 gezamenlijk aan te wijzen als rijksmonument. Het hierop door de gemeente
uitgebracht advies aan de Minister is overeenkomstig het advies van oktober 2000. De Minister heeft
besloten niet tot aanwUzing over te gaan.



Onderbouwing collegebesluit
Gezien bovenstaande adviezen en zienswijzen hebben wij besloten de Boogbrug over de Lek niet aan

te wijzen als gemeentelijk monument, en daarmee uw verzoek af te wijzen. Hiervoor hebben wij de

volgende argumenten.

De gemeente Nieuwegein heeft besloten niet tot oonwijzing over te gaan; oonwijzing door de
gemeente Vianen stuit in de proktijk op onoverkomelijke bezworen
De boogbrug bevindt z ich op (grond)gebied van zowel de gemeente Vianen als de gemeente

Nieuwegein.  De gemeente Nieuwegein heeft  onlangs besloten de boogbrug niet  aan te wi jzen als
gemeentel i jk  monument.  Aanwi jz ing door de gemeente Vianen zou betekenen dat s lechts de hel f t

van de brug als monument aangemerkt  wordt .  Een hal f  bouwwerk beschermen (en voor deze hel f t

behouden voor sloop) stuit in de praktijk op onoverkomelijke bezwaren. Het aanwijzen als monument

van een halve brug is dan niet gewenst.

Monumentdol belong stoat niet in verhouding tot de noodzokelijke kosten voor (ochterstollig)

onderhoud
In 1998 heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat voor het opheffen van het achterstallig onderhoud een

bedrag van circa 25 miljoen gulden nodig is. In vergelijking met 1998 zal de staat van de brug
verslechterd z i jn,  aangezien er s indsdien geen onderhoud is ui tgevoerd.  Daarnaast zul len de kosten,

mede door de inflatie, gestegen zijn. Deze kosten staan niet in verhouding tot het monumentaal

be la ng.

De odviezen von de CMB en de monumentencommissie Nieuwegein zijn tegenstrUdig
De Commissie Monumenten en Binnenstad van de gemeente Vianen adviseert  posi t ief  op aanwi jz ing

van de boogbrug als gemeentel i jk  monument.  De monumentencommissie van de gemeente

Nieuwegein heeft op dezelfde aanvraag echter neBatief geadviseerd. Het positieve advies van de CMB

kan dan ook afgezet worden tegen het negatieve advies van de Nieuwegeinse commissie. De

aanmerking door de CMB als behoudenswaa rdig is daarmee al lerminst  onomstotel i jk  vastgesteld.

ln 2000 oordeelde de toenmolige monumentencommissie van de gemeente Vionen negotief over

a o nw ijz i n g o ls rij ksmon u me nt
Naar aanleiding van de aanvraag tot  aanwi jz ing als r i jksmonument heeft  de ( toenmal ige) Viaanse

monumentencommissie Dorp Stad en Land negatief geadviseerd. De commissie wijst hierbij onder

meer op de situatieve aspecten. Bij het ontwerp van de nieuwe bruggen is een betekenisvolle relatie

met de bestaande brug niet nagestreefd. Aan de esthetische waarde van de nieuwe bruggen wordt,

naar de mening van de commissle,  in hoge mate afbreuk gedaan door de nabi jheid van de boogbrug.

In vormtechnische zin verdragen beide bruggen elkaar s lecht.  De commissie stelde dan ook dat er

onvoldoende gronden aanwezig zijn om de aanvraag positief te ondersteunen. De situatie, zoals in

2000 beoordeeld, is niet gewijzigd.



De boogbrug is niet op te vatten ols onderdeel van de Nieuwe Hollandse Woterlinie
U wijst in de brief van 13 januari op een brief van de stichting Menno van Coehoorn uit 2007, waarin
wordt verklaard dat in de twee (hoofd)brugpijlers een kazemat is ingebouwd, in het kader van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is voorgedragen voor de
werelderfgoedlijst van Unesco. De kazematten zijn echter bij de nieuwbouw van de brug na WO
nagenoeg verdwenen en slechts in opzet nog aanwezig. De boogbrug maakt dan in de huidige staat
geen deel (meer) uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is dan ook niet in die zin
beschermenswaardig.

De boogbrug is niet uniek in Nederland; vergelijkbore bruggen zijn reeds (rijks)beschermd
De boogbrug is gebouwd in het kader van het rijkswegenplan 1927, tezamen met 11 andere bruggen.
Hoewel deze bruggen op details meer of minder van elkaar verschillen, zijn er veel overeenkomsten in
verschijningsvorm en in vormtechnische zin. Vier bruggen van het rijkswegenplan zijn aangewezen als
rijksmonumenten. In 2005 oordeelde het rijk dat met de aanwijzing van deze vier bruggen een
voldoende beeld behouden blijft van het rijkswegenplan. Sindsdien zijn enkele (niet
rijksmonumentale) bruggen gesloopt, waardoor behoud van het totale rijkswegenplan niet meer
mogelijk is.

Besluit
Gezien het belang van de rechthebbende op de betreffende zaak, de financiele overwegingen en de
ontvangen adviezen en zienswijzen hebben wij besloten de Boogbrug over de Lek bij Vianen niet aan
te wijzen als gemeentelijk monument en het verzoek van de stichting Boogbrug Vianen af te wijzen.
Wij wijzen u erop dat het college een eigen vera ntwoordelijkheid heeft met betrekking tot de
uitvoering van de Monumentenverordening en dat wij niet gebonden zijn aan het advies van de
Commissie Monumenten en Binnenstad. bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Monumentenverordenins.



Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, 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
gemeente Vianen, postbus 46,4130 EA, Vianen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in
ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

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

Afsluiting
In deze brief hebben wij ons besluit op uw aanvraag kenbaar gemaakt en toegelicht. Een afschrift van
deze brief versturen wij aan de Commissie Monumenten en Binnenstad, Rijkswaterstaat en de
gemeente Nleuwegein.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

Informatie : J.C. de Jong, tel.nr. 0347 369 426, e-mail: c,d.jong@vianen.nl

Bijlage : --

Afschrift : cMB
RUkswaterstaat Directie Verkeer
Gemeente Nieuwegein

mw.drs. D.A.M. Koreman
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