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plei tnot i t ie t .b.v de hoorzi t t ing op 21 augustus 2013 inzake het broep van de st icht ing

Boogbrug Vianen, zaaknr. :  2Ot2l I680/ t /  A2'

Voorzitter,

Het gemeentebestuur wil hierbij kort ingaan op de twijfel die de stichting Boogbrug tracht te

zaaien over de totstandkoming van de adviser ing door de monumentencommissie en de

daarop volgende beslui tvorming. In het hoger beroepschri f t  worden voornamel i jk meningen,

interpretat ies en insinuat ies aangedragen met het kennel i jke doel aan te tonen dat de

beslui tvorming onzorgvuldig en niet  op ju iste gronden tot  stand is gekomen' Sommige

insinuaties raken de integriteit van het gemeentebestu ur,, de destijds bij de gemeente

werkzame beleidsmedewerker monumenten en, nota bene, de notul ist .  Deze insinuat ies

doen vermoeden dat de st icht ing er een hele complottheor ie op na houdt.  Di t  is naar de

mening van het gemeentebestuur vol ledig ongegrond, onbetamel i jk en wordt als zeer

beledigend ervaren.

Met het hele betoog over de vermeende onjuiste adviser ing, op grond waarvan het pr imaire

besluit van 31 augustus 2010 tot stand gekomen zou ziin, gaat de stichting kennelijk voorbij

aan het fe i t  dat met het beslui t  op bezwaar van 19 maart  2012 een vol ledige heroverweging

heeft  plaatsgevonden op basis van een col legeadvies dat door een andere persoon dan de

van niet  integer handelen bet ichte beleidsmedewerker is opgesteld.  Daarmee is het beslui t

op bezwaar van 19 maart  2012 de grondslag voor deze zaak'

Dit  neemt echter niet  weg dat het advies van de mon umentencom missie in beide beslui ten

een rol  speelt .

De monumentencommissie heeft  ervoor gekozen om de adviser ing aan het

gemeentebestuur te laten plaatsvinden door middel van de vastgestelde notulen. De

commissie is zel f  verantwoordel i jk voor de ju istheid en compleetheid van de notulen en niet

de notul ist .  Zowel bi j  de beslui tvorming voor het pr imaire beslui t  a ls bi j  de besl issing op

bezwaar zi jn de door de commissie vastgestelde notulen meegewogen'  Voor al le

duidel i jkheid,  di t  z i jn dus de notulen die door de commissie in de vergadering van 12 mei

2010 zi jn aangevuld.  Deze notulen waren bekend bi j  het gemeentebestuur omdat deze al t i jd

en onverkort ,  zowel integraal  per vergadering als per verzoek, ter kennisname aan het

gemeentebestuur worden aangeboden. Dit  betekent dat op het moment van besl issen het

;emeentebestuur er vanuit  mocht gaan dat de vastgestelde notulen van de

com missievergadering van 7 apr i l  2010 beschouwd moeten worden als het ju iste en

complete advies van de commissie.  De door de st icht ing ingebrachte react ie van de

voorzitter van de commissie va n22 april2oI2 en de concept notulen van 9 januari 2013

maken di t  n iet  anders.  Bovendien verbindt de St icht ing aan deze stukken de onjuiste

conclusie dat de monumentencommissie niet  de beschikking heeft  gehad over de aanvraag

en de bi j lagen. De vergaderstukken worden 7 dagen voor de vergadering aan de commissie

toegezonden. Ingeval van een aanvraag betekent di t  dat de aanvraag met bi j lagen wordt

toelezonden. Dat de commissie geen kennis heeft  genomen van de stukken en zi jn oordeel

baseert  op de mondel inge toel icht ing van de beleidsambtenaar en de plaatsel i jke kennis van

de commissieleden betekent nog niet  dat hi j  n iet  in het bezi t  was van de stukken.
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Hoewel het beleid als neergelegd in de erfgoednota thans niet  ter beoordel ing staat,  maar

wel van belang is in relat ie tot  het advies van de monumentencommissie wi l  ik het volgende

nog even benadrukken. De mon u mentencommissie had bekend kunnen zi jn met het nieuwe

beleid van het gemeentebestuur dat niet  langer tot  aanwi jz ing van gemeentel i jke

monumenten wordt overgegaan. Uit  de notulen bl i jkt  dat de beleidsambtenaar di t  t i jdens de

vergadering van 7 apr i l  2010 onder de aandacht van de commissie heeft  gebracht.  Dat beleid

was al  op 26 mei 2OO9 door de gemeenteraad vastgesteld.  Deze omstandigheid le idt  ertoe

dat een advies in afwi jk ing van het bestaande beleid voorzien moet z i jn Voorzien van een

uitgebreide mot lver ing. In het advies van de commissie ontbreekt een dergel i jke mot iver ing.

Ook bt i j f t  staan dat ui t  de adviezen van de deskundigen onweerlegbaar bl i jk t  dat over de

waarde van de boogbrug zeer verschi l lend wordt gedacht,  ongeacht de hoeveelheid

desku nd igenmen ingen er nu nog zi jn ingebracht of  nog worden ingebracht.

In het kader van dat laatste merkt het gemeentebestuur over de aanwezigheid van mw.

Glas, de door de St icht ing meegebrachte deskundige het volgende op. De verpl ichte

kennisgeving over het meebrengen van deskundigen heeft  het gemeentebestuur ui ts lui tend

in afschr i f t  v ia uw Afdel ing bereikt  en bui ten de daarvoor gestelde termi jn.  Di t  is in str i jd met

het bepaalde in art ikel  8:60, v ierde l id van de Awb. Het gemeentebestuur maakt dan ook

bezwaar tegen het horen van deze deskundige.

voor het over ige verwi js ik u naar het in de beroepsproced u re gevoerde verweer en het

dest i jds gehouden betoog t i jdens de hoorzi t t ing van 1"0 augustus 2012.

Het gemeentebestuur is en bl i j f t  van mening dat het bestreden beslui t  en de besl issing van

de rechtbank op goede en juiste gronden tot  stand zi jn gekomen en verzoekt u het hoger

beroep ongegrond te verklaren.


