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's-Hertogenb o s ch

Stichting boogbrug Vianen
t.a.v. de heer W.J.van Sijl
Walkade 15
3401 DR lJsselstein

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

Onderwerp

SO/BAM
4 jul i  2006

aanwijzing brug over de Maas als Rijksmonument

Ref. : J RomeUn
rel. : 073-6155795
rax : 073-6143054
E-mail : monUmenten

' @s-hertogenbosch.nl

Geachte heer Van Sijl,

Hierbij zend ik u ter informatie het raadsvoorstel met bijlagen aangaande een eventuele aanwtjzing
van de brug nab|J Hedel als Rijksmonument. Op 27 juni heeft de gemeenteraad conform besloten.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Bouwhistorie,
Archeologie en Monumenten,

/'---17-
/ ,  \ l  /  / ' ''  v  . /  l "

ir. J.G. Meester

Corespondentie-adres: Postbus 12345
5200 GZ's 'Hertogenbosch
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Staatssecretaris van O. C en W.
De directeur RDMZ t.a.v. de heer mr. M.P.Otten
Postbus 1001
3700 BA Zeist

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Datum

Onderwerp

30 januari 2006
MS-2005-4343
SO/BAM
28 juni 2006

Aanwijzing brug over de Maas bij Hedel als Rijksmonument

Ref. : J Romeijn
rel. : 073-6155795
Fax : 073-6143054
E-mail : monumenten

, @s-hertogenbosch.nl

Geachte heer Otten,

Op 27 juni 2006 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch besloten u te adviseren ten aanzien
van de voorgenomen aanwijzing van de brug over de Maas nabij Hedel rijksmonument.
Bijgaand zenden wij het raadsbesluit dienaangaande, alsmede het verslag van de hoorzitting d.d. 27
maart 2006, gehouden ten behoeve van de aanvrager. De eigenaar (Ministerie van RUkswaterstaat)
heeft schriftelijk gereageerd. De brief gaat hierbij. Deze brief gaf ons aanleiding te reageren. Deze
reactie voegen wij eveneens bij.

Tenslotte delen wij u mede dat het object is gelegen buiten de bebouwde kom van 's-Hertogenbosch.
Dit is u op 31 januari 2006 reeds telefonisch telefonisch medegedeeld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van's-Hertogenbosch,
Namens deze,
De secretaris,

mr. drs. l.A.M. Woestenberg

Correspondentie-adres: Postbus 12345
5200 GZ's-Hertogenbosch



Advies Monumentenn Velstandscommissie d.d, 27 april 2006

. aanwijzing tot Rijksmonument brug over de Maas bij Hedet

Aanwezig tbv dit onderwerp: H. Boekweit

Aan de hand van de stukken (foto's en waarrtActalti^^ A^^- a^ ^.-toerichtins d"il" ilili;il;$: ilX.1Tjf::'!!*:Hi"1" "tterins BAM van de semeente) en de

;""T;:"ff,*t'nissie' 
in het kader van de Monumentenweuverordening, het votgende

De commissie spreekt haar waardering uit voor het aangeleverde materiaal en de daaraan tengrondsrag riggende studie. De commssie ondersteunt neiinitr:ailt en preit voor aanwuzing totfirKsmonument Zij is van mening dat deze orrg 
"rs 

ono"id;;ivan een totaat geheer van 12 bruggengezren kan worden ats een daadwerkehjk" g"1ig". bi"j trr""n' o" u"rr"nirr"iJ" Gbiil#;i,Nederland, als een overkluizino 
-v11-1e 

gerli o":." oiri"g""l *"ke een prototypische weergave zrnvan waterstaatkundige werken-in die periode, ontwiited"op irraimatige wize en in onderrinoesamenhang, een beschermino 
"10.,.".1-"1 o;j ;;i'ri"iiil". iil'rr!lo"n praatssehad en de hdropbouwdaarvan kunnen bovendien g6zir

zr1n Kracnr aan heeft kunnen onr[X]f,to"n 
als symptoom van de Wederopbo-r* *u"ir'r"t i"ni"ui""t



Raadsvoorstel

Onderwerp: Advies t.a.v. aanwijzing Maasbrug bij Hedel
als ri jksmonument

1) Status

Agendanr. :

Reg.nr. : 06.0616

B&wverg.. : 23 mei 2006

cie-vers. : 15 juni 2006

Raadsverg.. : 27 juni 2006

o

op grond van artikel 3, lid 5 van de Monumentenwet '1988 wordt uw advies g€vraagd. over een
eveituele aanwijzing van een twaalftal bruggen, waaronder de Maasbru! nabt Hedel als
rijksmonument.

2) Samenvatting

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uw raad verzocht om te adviseren
over een aanvraag om twaalf bruggen in Nederland, waaronder de Maasbrug bij Hedel aan te wuzen
als rijksmonumeni Wil komen tot de conclusie dat uw raad niet bevoegd is om daarover een advies
uit te brengen.

3) Inleidlng

De Stichting Boogbrug vianen heeft de staatssecretaris voor o, c en w gevraagd om twaalf bruggen,
verspreid O6or ru6OertinO aan te wijzen als ruksmonument. Al deze bruggen ziin ontworpen in het
kader van het Rijkswegenplan 1927. Voor een uitvoerige beschrijving en waardestelling van.de
bruggen, verwilz'en wij-naar de brief van de staatssecretaris, waarvan de waardestelling deel uitmaakt.
(bijlage l.)

4) Inhoud

Het gaat hier om een ensemble van 12 bruggen waarover advies wordt gevraagd. De bruggen staan
door-heel Nederland op grondgebied van verschillende gemeenten. wij achten ons daarom niet
bevoegd om een advies uit te brengen over andere bruggen dan de Maasbrug bij Hedel en daarmee
over hit ensemble. Wij kunnen immers geen inhoudelijk oordeel hebben over bruggen die op het
grondgebied van andere gemeenten staln en waarover de desbetreffende gemeenteraden wel
bevoegd zijn.
Mocht-de siaatssecretaris besluiten om het ensemble (en daarmee de Maasbrug bii Hedel) aan te
wijzen als rijksmonument, dan staan wij daar positief tegenover- Daarin volgen wij het advies van de
Monumenten/vvelstandscommissie d.d. 27 aTil 2006 (bijlage 4).

5) Zienswijzen

zowel de eigenaar (Rijkswaterstaat) als de aanvrager (stichting Boogbrug Vianen) ziin in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen



Rijkswaterstaat heeft dat in een brief gedaan (bijlage 2). Het komt erop neer dat Rijkswaterstaat geen
bezwaar heeft tegen de aanwtzing. Deze brief was voor ons nog wel aanleiding voor een reactie.
Deze is als bijlage 6 btgevoegd.
De Stichting Boogbrug Vianen heeft verzocht om een hoorzitting die heeft plaatsgevonden op 27
maart 2006. Het verslag van deze hoozitting gaat als bulage 3 hierbij. Het gaat hoofdzakelijk om een
nadere toelichting op de aanvraag.

6) Voorstel

W stellen u voor bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van's-Hertogenbosch,
De secretaris, De burgemeester,

mr. dr. A.G.J.M. Romboutsmr. drs. l.A.M. Woestenberg

Bijlagen:

1. Brief Staatssecretaris d.d. 30 januari 2006
2. Brief Rijkswaterstaat d.d. 15 maart 2006
3. Verslag van de hoorzitting d.d.27 maa.t290s
4. AdvieJvan de MonumentenMelstandscommissie d.d. 27 april 2006
5. Concept antwoord aan de staatsecretaris.
6. Reactie op de brief van Rukswaterstaat d.d. 27 maart 2006

Ter inzage:

Brochure "Het Complex" van de Stichting Boogbrug Vianen

Stel ler :Romei in
Tel. : 073-6155795
E-mail : jlgn@9:hellqSe$osgh.Ol



De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 27 juni 2006;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2006'
regnr. ;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

1. De staatssecretaris van o, c en w mede te delen dat de gemeenteraad zich niet bevoegd
acht een advies uit te brengen omtrent het ensemble van 12 bruggen, maar positief staat
tegenover een eventuele aanwijzing van dit ensemble.

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,

drs. A. van der Jagt mr. dr. A.G.J.M. Rombouts



Stichting Boogbrug Vianen
t.a.v. de heer W.van SUI
Walkade 15
3401 DR lJsselstein
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Geachte heer Van Sijl,

Bijgaand ontvangt u het reeds door u becommentarieerde verslag van
de hoorzifting d.d. 27 maart j.l.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Bouwhistorie,
Archeologie en Monumenten,

's-Hertogenb os ch

Ref. i J Romeijn
Tel. : 073-6155795
Fax : 073-6143054
E-mailr monumenten

' @s-hertogenbosch.nl
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Correspondentie-adres: Postbus 12345
5200 GZ's-Hertogenbosch

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
Datum

Onderwerp :

SO/BAM
28 maart 2006

verslag hoorzitting

1'1 l/ 
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ir. J.G. Meester
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Kort verslag van de hoozitting met betrekking tot het verzoek tot aanwijzing van de brug over de
Maas nabij Hedel tot riksmonument d.d. 27 maaft2}06

-

Aanwezig: ir.J.G.Meester
J.RomeUn
W.van Sijl

- voorzitter
- secretaris
- namens stichting Boogbrug Vianen, zijnde de aanvrager.

De voorz itter licht de procedure van de aanwuzing nader loe en geeft deze hoorzitting daarin zijn
plaats. Daarbij komt o.a. naar voren dat de opvattingen van de eigenaar in een verslag zullen worden
samengevat. Dit verslag vormt verder onderdeel van de procedure in de richting van de
staatssecretaris die uiteindelijk de beslissing neemt over de aanwijzinj.

De heer Van Sijl licht het verzoek tot aanwijzing van een twaalftal bruggen in Nederland uitvoerig toe.
Hij doet dit o.a. aan de hand van fotomateriaal. Per brug geeft hij een korte omschrijving van de
specifieke bouwtechniek en omstandigheden waaronder de brug tot stand kwam. Daarbij komt o.a
aan de orde dat in een tijdsperiode van 15 jaar de techniek van het bruggen bouwen evalueert van
vakwerkconstructie naar kokerconstructie. Bovendien wijst hij op de onderlinge samenhang van de
bruggen als onderdeel van het Rukswegenplan 1927 en het in het leven geroepen "Bruggenbureau"
dat leiding gaf aan het realiseren van de twaalf bruggen. lr.Harmsen was daar het hoofd van.
De twaalf bruggen laten dit deel van de ontwikkelingsgeschiedenis van de bruggenbouw prachtig
zien. Daarom is het vezoek gedaan om alle bruggen die van het Rijkswegenplan 1927 deel uitmaken
aan te wijzen.

De voorzifter vraagt waarom de aanvraag voor de brug van Vianen is afgewezen. De heer Van Sijl
antwoordt dat de staatssecretaris van mening was dat er sprake was van onvoldoende uniciteit.

De heer Van Sijl heeft tot slot nog twee verzoeken:
1. Hij verzoekt de eerste acht pagina's van de zeer onlangs uitgebrachte brochure (waarvan hij

twee exempla15en achterlaat) toe te voegen aan het raadsvoorstel.
2. 2. Hij verzoekt de monumenten/welstandscommissie deze pagina's eveneens te verstrekken

en zou graag de datum van vergadering weten en een verslag van die vergadering ontvangen

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voozitter de hoorzitting.

Jan Romeun,
27 maatL 20Oo

Corlespondentie-adres: Posibus 12345
5200 GZ's-Hertogenbosch



De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Het hoofd van het Waterdistrict Nijmegen Maas
Postbus 6717
6503 cE Nijmegen

's-Hertogenb osch

Ref. : J Romeijn
rel. : 073-6155795
Fax : 0736143054
E-mail : mOnUmenten

, @s-hertogenbosch.nl

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum

onderwerp

15 maart 2006
NM 2006/289
SO/BAM
27 maan 2006

aanwijzing brug over de Maas als Rijksmonument

Geachte heer Verdaasdonk,

In uw bovenaangehaalde brief stelt u o.a. dat voor normaal onderhoud geen vergunning is vereist
ingevolge de Monumentenwet 1988. Artikel 11 van deze wet beDaalt echter:
"1. Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen.
2. Het is verboden zonder of in afwijking van een(3) vergunning:
a. een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te

wtzigen;
b. een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze,

waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.,
Dit artikel laat geen ruimte om in het algemeen zonder vergunning onderhoudswerk te doen.

lk meen er goed aan te doen u hiervan op de hoogte te stellen.

Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Bouwhistorie,

Corespondentie-adre5: Postbus i2345
5200 GZ's-Hertogenbosch
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Stichting Boogbrug Vianen
Walkade 15 p/a
3401 DR lJsselstein

Uw brief van

Uw kenmeIk

Ons kenmerk

Datum

Onderwerp

SO/BAM
2 februari 2006

: Aanwijzing brug over de Maas als Rijksmonument

I

Ref. I J Romeijn
rel. : 073-6155795
Fax : 073-6143054
E'mail: mOnumenten

' @s-hertogenbosch. nl

o

Geachte heer/mevrouw,

De Staatssecretaris van O, C en W heeft onze gemeenteraad bU brief van 30 januari 2006 verzocht te
adviseren omtrent de aanvraag tot aanwi.jzing als rijksmonument van de brug over de Maas tussen 's-
Hertogenbosch en Hedel.
Ingevolge artikel 3, lid 4 van de Monumentenwet 1988 stellen burgemeester en wethouders u als
verzoeker in de gelegenheid u te doen horen. Dit kan op twee manieren.
Alleen schriftelijk: in dit geval verzoeken wij u uw schriftelijke reactie binnen een maand na
dagtekening van deze brief aan ons te doen toekomen.
Mondeling, al of niet voorafgegaan door een schrifteluke reactie: in dit geval verzoek ik u contact op te
nemen met de heer RomeUn, die vervolgens een hoorzitting zal beleggen.
Indien u geen behoeftdhebt te worden gehoord, verzoek ik u mij dat zo spoedig mogelijk schriftelijk
mede te delen.

Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Bouwhistorie,
Archeologie en Monumenten,

ir. J.G. Meester
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Correspondentie adres: Postbus 12345
5200 GZ's-Hertogenbosch




