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Stichting Boogbrug Vianen
t.a.v. de heer W.J. van Sijl
p/a Walkade 15
340,I DR IJSSELSTEIN

Uw brief van

Behandelend ambtenaar
De heer J. E.de Kroon

Onderwerp

lJw kenmerk

Doorkiesnummer
0418-638815

Ons kenmerk
G01315000'17

Kerkdriel,
19 juni  2006

7f r i  ?nn6
vezonoen

advies oude verkeersbrug over de Maas bij Hedel.

Geachte heer Van Stl,

Hierbij bericht ik u dat de gemeenteraad van Maasdriel in zijn vergadering van 1 juni 2006 besloten
heeft om de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap positief te adviseren
betreffende het vezoeldvoorstel aanwijzing van de brug over de Maas bi Hedel op grond van de
Monumentenwet 1988.
Een afschrift van het betreffende raadsvoorstel d.d. 29 maart 2006 en raadsbesluit treft u bijgaand

Zoals u bekend zal zijn beslist de Staatssecretaris, na alle ingewonnen adviezen, of daadwerkelijk
tot aanwijzing op grond van de Monumentenwet 1988 zal worden overgegaan.

Tot slot treft u een kopie aan van het verslag van de gehouden hoorzitting d.d. 15 maart 2006.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Maasdriel,
Het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu,

Bijlagen

- raadsvoorstel
- raadsbesluit
- verslag hoozifting

Een afschrift van dit document is ook verstuurd aan
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Kerkdriel, 29 maaft 2006

oude verkeersbrug bij Hedel

Beslispunten
1. Staatssecreta s van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren om de oude verkeersbrug bij

Hedel, als onderdeel van een ensemble van bruggen van het rijkswegenplan 1927, op grond van de
Monumentenwet l988 te beschermen.

O Inteiding

_ gaan.

-s,

Bij brief van 30 januari 2006 vezoekt de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap u
om op grond van de Monumentenwet 1988 en de Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde
monumenten 2006, advies uit te brengen over het verzoeldvoorstel tot aanwijzing van de brug over de
Maas bij Hedel, zoals dit door de Stichting Boogbrug Vianen is ingediend.

Probleemstelling
Het tijdig uitbrengen van een gevraagd advies op grond van de Monumentenwet 1988.

Beoogd effect
Bij te dragen aan de bescherming van het cultuurhistorisch erfgoed

Argumenten
Nationale aanwijzing van het ensemble van de resterende bruggen van het ijkswegenplan 1927
voorziet in bescherming van het cultuurhistorisch eigoed in Nederland.
1.1 de monumentencommissie heeft in de vergadering van 8 maart 2006 geadviseerd

om de oude verkeersbrug bU Hedel als riksmonument te beschermen omdat de brug,
als onderdeel van een ensemble van 12 bruggen van het rijkswegenplan 1927, van cultuur-
historische waarde is voor het gezicht van Nederland en daarmede nationale bescherming
op grond van de Monumentenwet '1988 verdient.

1.2 wijziging, afbraak of veMudering wordt hiermede vergunningsplichtig op grond van de
Monumentenwet 1988;

1.3 de monumentenstatus vormt geen beletsel voor de uiwoering van normale onderhouds-
werkzaamheden;

1.4 de functionaliteit van de brug bij Hedel wordt bij een bescherming in geen enkel opzicht beperkt.

Kanttekeningen
1. Vastgesteld wordt dat het onderhavige vezoek d.d. 29 september 2005 van de Stichting

Boogbrug Vianen is ingediend in oktober 2005, dus v66r de datum van inwerkingtreding op
1 januari 2006 van de genoemde beleidregel van de Staatssecretaris van 14 december 2005,
zodat deze tijdelijke beleidsregel geacht moet worden op dit vezoek niet van toepassing te zijn.

2. Namens de eigenaar (Staat der Nederlanden) is door de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat bij schrijven van 15 maart 2006 aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen de
aanwijzing van deze brug als beschermd monument'op grond van de lvlonumentenwet.

3. Ontmanteling van 66n der bruggen vormt geen reden om niet tot bescherming van de resterende
bruggen van het oorspronkelijke ensemble van bruggen van het rijkswegenplan 1922, over te
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I Raadsvoorstel
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Financi6le consequenties
n.v.t.

Communicatie
De in de Monumentenwet lgBB bedoetde b.eranghebbenden zin in de geregenheid gestetd om ter?a71rel De .vereiste hoorzifting is gehouden op 15 maart 2066
JUnOECne Zaken
n.v.t.

Evaluatie
De procedure wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De staatssecretarisvan onderwijs, cultuur en Wetenschap beslist en doet daarvan tevens beric6t aan oe gemeenieraao.

Commissie-advies
Dit kan als hamerstuk op de raadsagenda van 1 juni 2006 geplaatst worden.

Burgemeester en wethouders van
de secretaris, de

Maasdriel,

3

-9'

P.J.M. de

Bijlage(n)
Steller
Portefeuillehouder
Documentnaam

.drs.  J.M.L.

: 1. Raadsbesluit
: J.E. de Kroon
: J.A. Verhoeckx
: oude verkeersbrug bij Hedel
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NRaadsbesluit

O

degnlf rer. /

,4"'--
mevr. drs. J.F. van ZutDhen

.9

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Maasdriel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2006,

gelet op artikel 3, lid 5, van de Monumentenwet 1988,

beslui t :

de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren om de oude verkeersbrug bij Hedel,
als onderdeel van een ensemble van bruggen van het rijkswegenplan 1927, op grond van de
Monumentenwet 1988 te beschermen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 1 juni 2006

De gemeenteraad voornoemd,
de voozitter,
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Stichting Boogbrug Vianen
t.a.v. de heerW.J. van Sijl
o/a Walkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN

Uw brief van

Behandelend ambtenaar
De heer J-E. de Kroon

Onderwerp
berichtgeving brug Hedel

Geachte heer Van Sijl,

Uw kenmerk

Doorkiesnummer
0418-638815

Ons kenmerk

Kerkdriel,
12 apnl20Oo

1 B 
^nq 

?r]nf,
Verzonden

Tijdens de op 15 maart j.l. gehouden hoorzittlng over het ingekomen verzoeUvoorstel aanwijzing
van de brug Hedel heb ik u toegezegd, dat het besluit van burgemeester en wethouders met het
bijbehorende raadsvoorstel zal worden toegezonden.
Bijgaand treft u een afschrift van het betreffende besluit d.d. 4 april 2006 inclusief het betreffende
commissie/raadsvoorstel aan. Voorts treft u een afschrift aan van het verslag van de gehouden
hoorzitting. .

Volledigheidshalve zend ik u een uittreksel aan over het spreekrecht van llIggIS in de
raadscommissie ruimte (artikel 17) en in de raadsvergadering (artikel 14) zoals u de volledige tekst
ook kunt vinden op de gemeentelijke website www. maasdriel.nl. Exacte vergaderdata,
agendapunten e.d. worden behalve in het huis-aan-huis weekblad het Carillon ook op deze website
vermeld.
Meer informatie kan u worden verstrekt door de raadsgriffie (griffier: Mw drs. J.van Zutphen tel.
0418-638410 of de grifJiemedewerker: de heer w. Thonissen tel. 0418-638420).

Graag vertrouw ik er op u hiermede van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Maasdriel,
Het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu,

Bijlagen
1.b&w besluit met raadsvoorstel;
2.uittreksel verordening op de

raadscommissies
3.uittreksel reglement van orde

gemeenleraao
4 verslag hoozitting 15.03.2006

Een afschrift van dit document is ook verstuurd aan
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Verslag van de hoozitting (als bedoeld in artikel 3, lid 4 van de Monumentenwet 1988),
gehouden op woensdag 15 maart 2006, aanvang 15.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdriel.

Reden hoozitting: De reden is gelegen in het feit dat via de Riiksdienst voor de Monumentenzorg,
door de Staatsseiretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de gemeenteraad van
Maasdriel, bij schrijven van 30 januari 2006, kenmerk MS-2005- 51 19, is gevraagd om te adviseren
over een vezoek/voorstel aanwijzing van de (oude) verkeersbrug over de Maas bij Hedel, voor
plaatsing op de rijksmonumentenliist.

Aanwezig namens de gemeente:de heer H.A. van den Broeke, afdelingshoofd bouwen en milieu
(voorzitter) en de heer J.E. de Kroon, medewerker monumenten (afdeling bouwen en milieu) belast
met verslaglegging.

Aanwezig (namens en gemachtigd door de Stichting Boogbrug Vianen, p/a Walkade 15' 3401 DR
lJsselstein) de heer W.J. van Sijl,

De voozitter opent de vergadering en heet de heerVan Sijlwelkom.
Hij deelt mede dat wethouder monumentenzorg door omstandigheden niet aanwezig kan zijn zodat
hij het gemeentebestuur vertegenwoordigt.
Aangegeven wordt dat de gemeente op verzoek van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en
Wetenschap verslag moet doen van de gehouden hootzifting. ,
Daartoe zijn uitnodigingen zoals in de Monumentenwet 1988 bedoeld verzonden.
De heer De Kroon vraagt aan de heervan sijl of hij de opgevraagde statuten van de stichting
Boogbrug Vianen kan overleggen en een machtiging van de Stichting heefl
De hler Van Sijl overlegt een kopie van de statuten en wordt vervolgens door de yggEitg1
in de gelegenheid gesteld om het veeoek nader toe te lichten'
De helr Vin Siil zegt graag van de gelegenheid gebruik te maken om het vezoek toe te lichten.
Hij geeft aan da1 vooruitlopend op dit veeoek eerdere pogingen zijn gedaan om enkele bruggen
de itatus van rijksmonument te geven. Hij noemt daarbi.i o.a. de bruggen bij Vianen en Zaltbommel.
Nadien is het vezoek gedaan om de onderhavige 12 bruggen bii de Unesco als Nederlands
Werelderfgoed voor te dragen.
Met het h;dige verzoek ain de Staatssecretaris beoogt de Stichting te komen tot aanwijzing van de
"de l2 bruggen" als beschermd Rijksmonumenl
De 12 bruggen, gebouwd in de periode 1930-1943, vormen een groep bruggen die cultuurhistorisch
onlosmatJlilk mlt etkaar zijn verbonden. ln het kader van het Rijkswegenplan 1927 zijn de
betreffende 12 bruggen tot stand gekomen.
Hij geeft aan dat eniele jaren geleden groot onderhoud aan de brug b'ti Hedel is uitgevoerd en dat
de brug functioneel is en in relatie.met de andere bruggen van het rijkswegenplan 1927 de status
van rijlismonument verdient met het oog op bescherming in de toekomsl Daarmede wordt tevens
een bredere bewustwording bij o.a. burgers bereikt'
Het onder de aandacht breng6n van de waarden en de schoonheid van de twaalf bruggen is 6en
van de doelstellingen.
Hij geeft aan dat er voorts goede contacten zijn met het Bruggenbureau van Rijkswaterstaat.
O6 yggrz!fiCf zegt uit de stukken te hebben opgemaakt dat er van de 12 bruggen er vier beschermd
zijn en de overige onbeschermd ztn.
DL heer van S-iil bevestigt dat. Hij geeft aan dat de Stichting de statuten heeft aangepast en iet
behoud van de twaalf bruggen over de grote rivieren die in het kader van het Rijkswegenplan 1927
zijn gebouwd, ten doel heeff.
Dlsgevraagd geeft de heer De Kroon aan dat de procedure is opgestarl De monumentencommis-
sie hLeft diarover ten behoeve van de advisering aan het college op 8 maart j.l. vergaderd en een
standpunt ingenomen.
Op d! vraag van de heer lblrSjilaan de voozitter of hij op de hoogte kan worden gehouden van
het verdereierloop, antwotdt de voorzitter dat zodra het college een besluit heeft genomen en dat
openbaar is, daartegen geen bezwaar bestaat. voods attendeert de voozitter er op dat
vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad worden bekendgemaaK en dat stukken in
de centrale hal van het gemeentehuis ter inzage worden gelegd.
De heer lg1rsjj! overha;digt vervolgens een samenvatting van de aanvraag, getiteld "Het Complex"

luitgave rnaart 2006) en vezoekt nadrukkeluk dit bij de stukken te voegen omdat de inleiding en de
ian-vraag voor politici als burgers een beknopt en helder inzicht in de materie verschaft.
De vootzitter merkt op dat zijns inziens geen bea,vaar bestaat.
Niets meer aan de orde
bedankt, deze zitting.

Kerkdriel, 15
Verslaglegging:

sluit de voozitter, na de aanwezigen voor de inbreng te hebben
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Onderwerp

oude verkeersbrug bij Hedel

Beslispunten

gemeenteraad voorte stellen om de Staatssecretaris van Ondena{is, Cultuur en Wetenschap te adviseren
om de oude verkeersbrug bij Hedel, als onderdeelvan een ensemble van bruggen van het n'jkswegenplan
1927, op grond van de Monumentenwet 1988 te beschermen.'
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Onderwerp

oude verkeersbrug bij Hedel

Beslispunten
gemeenteraad voor te stellen om de Staatssecretaris van Ondenrvijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren
om de oude verkeerbrug bij Hedel, als onderdeel van een ensemble van bruggen van hei rijkswegenptan
1927, op grond van de Monumentenwet 1988 te beschermen-

Inleiding
Zie biigaand raadsvoorstel

Kemvraag
Het tijdig uitbrengen van een gevraagd advies op grond van de Monumentenwet 1988.

Beoogd effect
Zie bijgaand raadsvoorstel

Argumenten
ldem

Kanttekeningen
ldem

Bedrijfsvoering
Financieel:
n.v.t.

O Personeel en organisatie:
I n.v.t.

Communicatie:
zie bijgaand raadsvoorstel
Juridische zaken
n.v-t

Evatuatie
Zie biigaand raadsvoorstel
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Kerkdriel, 29 maart 2006

o
Beslispunten
demeenteraad voor te stellen om de Staatssecretaris van Onderwi.is' Cultuur en Wetenschap te

il;;;;;;;;;ie ue4<eerso.g bii Hedet, ats onderdeet van een ensembte van bruggen van het

rijks\ /egenplan 1927, op grond van de Monumentenwet 1988 te beschermen'

Inleiding
Bii brief -mn 30 ianuari 2006 veeoekt de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetensch€p u

ori oo orond vai de Monumentenwet 1988 en de Tijdelijke beleidsregel aangjzing bescnermoe

ilr-,ir";#;;b6, 
"J"ei 

rit t" Or".gen over het v;rzo;k/voorstel tot aanwijzing van de brug over de

M"-i uil u"o"t, zoals dit door de Stichting Boogbrug Vianen is ingediend'

Probleemstelling
Het tr.jdig uitbrengln van een gevraagd advies op grond van de Monumentenwet 1988.

Beoogd effect
B'rj te iragen aan de bescherming van het cultuurhistorisch erfgoed

Argumenten
iiaoiite a"nwnng van het ensemble van de resterende bruggen van het iikswegenplan 1927

iioii"t i, t""in"tining van het cuftuurhistorisch eigoed in Nededand'
i.i o" 

'nonr,n"nt"nco-'rnmissie 
heeft in de vergadering van g maart 2006 geadviseerd

" 
orn au ouou uerkeersbrug bij Hedei als rijksmonument te beschermen omdat de brug,

a|sonderdeelVaneenensemb|evanl2.bruggenvanhetr i jkswegenp|an1927'vancu|tuur-
historischewaardeisvoorhetgezichtvanNeder|andendaarmedenationalebescnermlng
oo orond van de Monumentenwet 1988 verdienl

f .Z Jijzlging-, ifOraat< ot venariidering wofdt hiermede vergunningsplichtig op grond van de

Monumentenwet 1988;
1.3 de monumentenstatus vormt geen beletsel voor de uifuoering van normale onderhouds-

werkzaamheden;
1.4 de functionaliteit van de brug bij Hedel wordt bij een bescherming in geen enkel opzicht beperkt

Kanttekeningen
i. vi"tg""tEra *ordt dat het onderhavige vezoek d.d. 2g.september 2005 van de stichting
' 

6oog-b.g vi"nen is ingediend in oktober 2005, dus v66r de datum van inwe*ingtreding op_ 
-

t iariuari2ggO van de genoemde beleidregel van de Staatssecrebris van '14 december 2005'

.Jilii"* iio"rilie uieiosreget geacht mioet worden op dit vezoek niet van toepassing te ziin'

2. Na;;a d";igenaar (staat dEr N-ederlanden) is door de staatssecretaris van vefkeer en

Waterstaat bqlchrijven van 15 maart 2006 aingegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen de

aanwiizino uan dez-e bruq als beschermd monumenfop grond van de Monumentenwet

s. o;t#;i"]ins van 66n d; bruggen vormt geen reden om niet tot beschefming va! d! resterende
- 

illg;; ;ilhet oorspronketijli ensemble-van bruggen van het rijkswegenplan 1927, over te

gaan.
8
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lRaadsvoorstet

1. Raadsbesluit+bijlagenl (vezoek);2(verslag):3(brief StsvenW 15.3.2006)
J.E. de Kroon
J.A Verhoeckx
raadsvoorstel brug Hedel

Financiele consequenties
n.v.t.

Communicatie
De in de Monumentenwet 1988 bedoetde belanghebbenden ziin in de gelegenheid gesteld om te
reagercn. De vereiste hoorzifting is gehouden op 15 maaft 2006
Juridische zaken
n.v.L

Evaluatie
De procedure wordt uitgevoerd door de Ri,iksdienst voor de Monumentenzoq. De Staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist en doet daarvan tevens bericht aan de gemeenteraad.

Commissie-advies
Ruimte:

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,
de secretaris, de burgemeester,

mr. ing. AP.J.M. de Jong .drs. J.M.L.N. Mikkers

I

1' Bijlage(n)
Steller
Portefeuillehouder
Documentnaam
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Bank nr.  2a.5O.a1 .926

Stichting Boogbrug Vianen
o/a Walkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN

Ons kenmerk

Kerkdriel,
1 maart 2006

Verzonden
6 flAilil 2000

Hierbij breng ik u het volgende onder de aandacht.
Met tussenkomst van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist bereikte de gemeenteraad
van Maasdriel ten behoeve van de advisering aan de Staatssecretaris van O,C en W, het
vezoeuvoorstel aanwijzing (verkeers)brug over de Maas te Hedel, als beschermd monument.
U heeft daarover al rechtstreeks bericht ontvangen.

In verband met het feit dat u de belanghebbende verzoeker bent waarop het vezoek betrekking
heeft, wordt u, dit op grond van het gestglde in artikel 3, lid 4 van de Monumentenwet 1988, door
burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld om in persoon of bij gemachtigde hlerover
uw mening kenbaar te maken tijdens een hoozitting.
Indien u niet zelf kunt (of wilt) verchijnen dan kunt u zich ook laten vertegenwoordigen door een
gemachtigde. Uw gemachtigde moet dan wel een schriftelijk machtiging van u meebrengen. Deze
machtiging is niet nodig, indien de gemachtigde als advocaat of procureur optreedt.

Uiteraard staat het u geheel vrij of u aan deze uitnodiging gevolg wilt geven.
lmmers u kunt van oordeel zijn dat u aan het vezoek (waarvan u door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg rechtstreeks een exemplaar is toegezonden), niets heeft toe te voegen.

lk stel het zeer op prijs indien u mij uiterlijk enkele dagen v66r de hoozitting, bij voorkeur
schriftelijk laat weten, oi u al dan niet op het aangegeven ttdstip aanwezig zult zijn.
In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de aanwezigheid met name van belang kan ztn in
gevallen dat u de eigendom/beperkt zakeluk recht heeft en/of in het geval dat u als verzoeker,
zoals hier het geval is, moet worden gehoord en er tijdens de zitting vragen worden gesteld.

Uw brief van

Behandelend ambtenaar
De heer J.E.de Kroon

Onderwerp
uitnodiging hoorzittin g.

Geachte heer, mevrouw,

Bijlagen

Uw kenmerk

Ooorkiesnummer
0418{38815

Een abchrift van dit document is ook verstuurd aan



Cemeente Maasdriel

Uw eventuele mening wordt meegenomen in het advies van de gemeenteraad aan de
Staatssecretaris van Onderuijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor de goede orde wijs ik er op dat de
gemeenteraad zelf geen beslissing kan nemen.

\Mrj stellen het zeer op prijs om een kopie van de statuten van uw Stichting te ontvangen.
U wordt daarom dringend veeocht om deze zo mogelijk voor de hoozitting aan mij toe te zenden
dan wel deze tijdens de hoorzitting te overleggen.

De hoorzitting zal - zo mogelijk -onder leiding van de wethouder monumentenzorg op woensdag
15 maart 2006, aanvang 15.00 uur, in het gemeentehuis te Kerkdriel plaatsvinden. Ook kunt u
desgewenst in de plaats daarvan voor 20 maart 2006 een schriftelijk reactie geven. Bt eventuele
vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Maasdriel,
Het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu,

Pagina 2 van 2


