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Stadsontwikkeling

Postbus 8 3300 AA Dordrecht

De Staatssecretaris O, C en W
p/a de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Postbus 1001
37OO BA ZEIST

Bezoekadrss
Spuiboulevard 30O
3311 GR Dordrecht

relefoon 078-6396850

Fax 078-639BOBO

E-msil  CAE.van.Nes@dordrecht.nl

B€handeld door C.A.E. (Conny) van Nes

onderworp Aanwijzing beschermd monument Brug over de Oude Maas te Dordrecht 529918

Bijlass{n) 4

Geachte staatssecretaris,

Op 30 januari 2006 verzocht u om advies inzake de aanwijzing tot rijksmonument van de Brug over de
Oude Maas. monumentnummer 529918, kadastraal  bekend gemeente Dordrecht,  sect ie D nummer
6299 gedeel te l i jk  en sect ie L nummer 2805 gedeel te l i jk .
Genoemde kadastrale aanduidingen wijken enigszins af van de door u opgegeven aanduidingen. Deze
waren ons inziens niet geheel correct.

Wij hebben op 6 juni 2006 beslotenl
motivatie, naast de ensemblewaarde*ffiSiii lbrdeel van de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927,
is de nog aanwezige intrinsieke waarde van de Brug over de Oude Maas en de relatieve gaafheid.
De bescherming betreft ons inziens overigens de brug zelf en uitdrukkelijk niet de (later gebouwde)
o pflt.
De Brug over de Oude Maas bevindt zich binnen de bebouwde kom.

Bijgaand treft u aan het besluit en het voorsiel waarmee is ingestemd, het verslag van de hoorzitting
met eigenaar en belanghebbenden en een memo van de eigenaar.

Als u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot mevr. C.A.E. van Nes, bureau Monumentenzorg en
Archeologie,  te lefoonnummer 078 -  6396850.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
Voor dezen,

het hoofd bureau Monumentenzorg en
Archeologie,

L.  K,  de Koekkoek

Datum 12 juni 2006

ons kenmerk SO/06/3510

uw kenmerk MS-2005-4344



Gemeentebestuur

BESLUIT Nr. 50/2006/3314

Het COLLEGE Van BURGEMEESTER en WETHOUDERS VAN dC gEMEENIE DORDRECHT;

gezien het voorstel  d.d.  29 mei 2006 inzake advies inzake aanwi jz ing Brug over de Oude Maas tot
beschermd rijksmonument;

gelet  op art ikel  3,  tweede en vi j fde l id van de Monumentenwet 1988; 
,

verwijzende naar de advisering door B&W inzake de aanwijzing van rijksmonumenten;

BESLUIT:

1. onder verwijzing naar het advies van de Welstands- en Monumentencommissie en de
publicatie Het Complex van de Stichting Boogbrug Vianen positief te adviseren ten aanzien van
plaatsing van de Brug over de Oude Maas, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie D
nummer 6299 gedeel te l i jk  en sect ie L nummer 2805 gedeei te l i jk ,  op de r i jksmonumentenl i js t
met als belangrijkste overweging, naast de intrinsieke waarde, de ensemblewaarde als
onderdeel  van de 12 bruggen van het Ri jkswegenplan19272;

2.  de raad hiervan in kennis te stel len middels een raadsinformat iebr ief .

Opmerkinq:
Het betreJt niet de afrit van de brug.

besloten in de vergader ing van 6 juni  2006.
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H.W.M. Wessel inS . /

./ ,:i
' / . . '

f /
le;



Gemeentebestuur

Beslisformulier Burgemeester en Wethoude

e-mail adres:

! Beleidsvoorstel E Hamerstuk ! Kabiner

Aan het collegc van burgemeester en wethooders

Poftefeui l ichouderi WVZ

Tltel i  Advies inzake aanwijzing Bruq ov€r de Oude Maas tot beschermd ri jksmonument

Specif icat ie bi j lagen: verzoek, verslag hoorzit t ing, memo ri jkswatefstaat, publ icat ie Het

Samenvatting
Kennis genomen hebbend van de resultaten van het horen en het posit ieve advres van de Welstands' en
Monum€ntencornmissie stel ik voor eeo pogit iel  advies ui l  te brengen inzakc de aanwijzing tot r i jksmonument van de Br!g over
de Oude Maas. De bescherming betreft de gehele brug,Deze veakeersbrug is onderdeel van he't  6ationalo ensembl6 van 12
bruggen, gebouwd ter uitvoering van het Ri jkswegenplan 1927. De beldngri jkste overwegidb om tot bescherming over te gaan
js, dat de brug deel uhmaakt van het ensemble dat de geschiedenis laat zien van de planmatig aangelegde

Ontwefo B&W besluit:
Onder verwijzing naar het advies van de Welstands en Monumentoncommissie en de
publicai ie Het Complex van de Stichting Boogbrug Vianen posit ief adviseren ten aanzien
van plaatsing van de Brug over de Oude Maas, kadastraal bskond gemeente Dordrecht,
sectie D nummer 6299, sectie K nummer 7552, sectie L nummer 2805, op de
ri jksmonumentenl i ,st met als belang.i ikste overweging, naast do intr jnsieke waadc, de
ensemblewaarde als onderdeel van de 12 bruggen van het Fl i jkswegenplan 1 927.
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Alleek een compleet i)gevulde lijst lja/nec) geeft toegang tot de B&W-agenda
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Stad so ntwikkel ing

Aan:

Het Col lege van Burgemeester en Wethouders

Dordrecht,29 mei 2006

Onderwerp: Advies inzake aanwi jz ing Brug over de Oude Maas tot  beschermd r i iksmonurnent.

Geacht col lege,

1. Samenvatting
Kennis genomen hebbend van de resul taten van het horen en het posi t ieve advies van de

Welstands- en Monumentencommissie stel  ik  voor een posi t ief  advies ui t  te brengen inzake

de aanwi jz ing tot  r i jksmonument van de Brug over de Oude Maas. De bescherming betref t  de

gehele brug.
Deze verkeersbrug is onderdeel  van het nat ionale ensemble van 12 bruggen, gebottwd ter

ui tvoer ing van het Ri jkswegenplan 1927. De belangr i jkste overweging om tot  bescherming

over te gaan is,  dat  de brug deel  u i tmaakt van het ensemble dat de geschiedenis laat  z ien van

de planmatig aangelegde hoofdinfrast  r  uctu ur van Nederland De Brug over de Oude Maas is,

op wat k le ine wi jz ig ingen na, een zeer gaaf bewaard gebleven brug.

2. Inleiding
De St icht ing Boogbrug Vianen heeft  b i j  de t \4 in ister van Onderwi js,  Cul tuur en Wetenschap

(OCW) een verzoek ingediend om de Brug over de Qude Maas op de r i jksmonumentenl i js t  te

olaatsen, als onderdeel  van een nat iQnaal  ensemble van 12 bruggen, gebouwd tussen 1930

en 1943 ter ui tvoer ing van het Ri jkswegenplan 1927.

Oo 3O ianuar i  2006 heeft  de Sta atssec retar is van OCW de raad van de gemeente Dordrecht

schr i f te l iJk om advies gevraagd inzake de aanwi jz ing {z ie bi j lage 21, ter  inzage).  Met de

inwerkingtreding van de wet dual iser ing d.d.8 maart  2006 is bepaald dat de minister i .c.  de

staatss ecreta r iS advies vraagt aan bUrgemeester en Wethouders van de gemeente Waarin het

monument is gelegen. Het col lege is s inds die datum derhalve bevoegd advies ui t  te brengen.

Het aclv ies dient vddr 30 juni  20O6 te worden ui tgebracht Het advies dient tenminste te

omvatten: een advies met betrekking tot  de aanwi iz ing,  verslagen van het horen van

belanglrebbenden en het gegeven of  het object  b innen of  bui ten de bebouwde kom l igt .

Over igens is ook advies gevraagd aan de gemeente Zwi jndrecht,  gezien het fe i t  dat  de Brug

over c ie Oude Maas voor de helFt  op het grondgebied van deze gemeente l ig l

3. Voorgeschiedenis
In 2004 adviseerde de St icht ing Booelbrug Vianen de Staatssecretar is van OCW de 12

bruggen van het Ri jkswegenplan 1927 voor te dragen voor de Unesco Werelderf  goedl i js t .

Namens het col lege van B&W heeft  c le gemeente toen laten weten posi t iet  tegenover

bescl tc|nr ingl  te st . ran,  maar twi l fo l  i r )  l robben ovef c lc ln lcfnal ionale wi larde vi ln ( le t ) rL lg! l { j r r '

Z ie bi i lar tc 25.
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4. Probleemstelling
De Brug over de Oude lv laas was een essent ie le schakel  in het Neder landse wegennet.  Zeker
gezien het fe i t  dat  de A16 de drukste aulosnelweg van Europa is.  Nu is hiervoor in de plaats
de tunnel  gekomen en heeft  de brug vooral  nog een regionale funct ie en een funct ie voor hct
vervoer van gevaar l i jke stof fen die niel  door de tunnel  mogen.
Wijz ig ingen die vanui t  het  gebruik nodig worden geacht,  moeten kunnen plaatsvinden. De
monumentenpra kt i jk  laat  z ien dat funct ionele wi jz ig ingen doorgaans zeer goed in
overeenstemming zi jn te brengen met het behoud van monutnentale waarden. Bi j  deze brug is
bi jvoorbeeld o.a.  de t rap voor f ietsers en voetgangers aan Dordtse z i jde geheel  gewi jz igd,
zodat deze nu veel  beter beloopbaar is.

5, Doelstelling
De gemeente streeft  het  behoud na van cul tuurhistor ische waardevol le objecten. Met het
behoud van de 12 in het voorstel  van de St icht ing Boogbrug Vianen genoemde bruggen bl i j f t
een deel  van de Nederlandse cul tuurgeschiedenis bewaard. De intr insieke waarde van elke
indiv iduele brug moet echter ook voldoende zi jn om een plaats op de r i jksmonumentenl i js t  te
rechtvaardigen.

6.  Horen
Op 3 apr i l  2006 zi jn de verzoeker en eigenaar gehoord.  Het verslagnvan deze hoorzi t t ing gaat
hierbi j  (b i j lage Z2).  Evenals de in de vergader ing ui tgereikte memo van het Minister ie van
Verkeer en Waterstaat ib i j lage 23.
Ri ikswaterstaat laat  de beoordel ing van de monumentale waarde van de Brug over de Oude
Maas over aan de col leges van Dordrecht en Zwi jndrecht,  maar constateert  wel  dat  de
vergel i jkbare brug bi j  Vianen bl i jkbaar niet  voldoende waarde had om op de r i jk$l i js t  te komen.
Verder voorziet  Hi jkswaterstaat belemmeringen door aanwi jz ing in de vorm van hogere kosten
en tangere proceo ures.
De St icht ing Boogbrug Vianen is van mening dat deze brug, mede gezien zi jn gaafheid,  in z i jn
geheel  beschermd dient te worden als onderdeel  van het ensemble van de 12 bruggen.
Reactie;
Hogere kosten en langere procedures z i jn doorgaans de argumenten van eigenaren tegen
bescherming. Daar tegenover staat echter het doel  dat  met de bescherming wordt gediend. In
de prakt i jk  b l i jken de hobbels van kosten en procedures door goed over leg tussen eigenaar en
gemeente mee te val len.  Er is zeker niet  a l t i jd spral(e van hogere kosten. Behoud en herstel  is
bi jvoorbeeld soms goedkoper dan vervanging. Zie verder onder 8.  consequent ies.
De Brug over de Oude Maas is 66n van de weinige bruggen die nog bi jna in oorspronkel i jke
staat verkeert  en zel fs de Tweede Wereldoor log ongeschonden is doorgekomen. Inmiddels is
de brug door de bouw van de tunnel  wel  een iets minder belangr i jk  onderdeel  van het
wegennet geworden, De brug vormt echter nog steeds de hoofdverbinding vool  het  vervoer
over de weg van gevaar l i jke stof fen.
Gezien de nat ionale ensemblewaarde, maar ook de intr insieke waarde van de brug, wordt
bescherming aanbevolen.

7. Cultuurhistorische waarde
De '1 2 bruggen, gebouwd in de per iode 1930-1943, vormen een groep bruggen die
cul tuurhistor isch onlosmakel i jk  met elkaar z i jn verbonden. De groep bezi t  voor de Neder landse
geschiedenis en geograf ie een onmisbare i jkwaarde en is toonaangevend voor de
belangr i jkste stromingen in de Neder landse bruggenbouw.
(Zie verder bi j lage Z4)
De Welstands- en M onumen tenco rnrr issie komt in haar vergader ing d.d.  20 apr i l  2006 (z ie

bi j lage 4) tot  het  volgende advies:
"De c0rIr I lss ie l reef t  ! l rotc waar( lef inq voor c le aarrvraag, waarbi j  c le et tsetrblerwaa rde van
cjc scr io L)r i rggcn wordt be:rrgLlr l ren[eerd,  n]aar oppert  dat  hct  enscmblc z ich in fe i te niel
l )cDcrkt  lo l  r lczc:  set ie lLrucyqen, Trraarr  l ret  overkocprclcnclc Ri j l<sw r . )gr- 'npl ; rn 1 927 zel l  or l tvdt ,
w,t i r rvan ( l l  L)ruggen t le l  c levolr . l  z i in.  Naast dezc brLl ! lgcn omvattc ler t  gct tcrei : r t ie)  t l i l
r :nsont l r lc  Ior l  la l  varn ancletc bcl i r r - t r  jwr; l ( l (ot t ( lc  oL) j ( rotr)r l  zoals lL lnnl) l : r ,  wegerr  err



beplant ingen. E6n van die objeclen is het Maastunnel t racd in Rotterdam, dat inmiddels al
een r i lksmonument is.
De commissie ondersteunt het ui tgangspunt dat al les wat samenhangt met het
Ri jkswegenplan 1927 als ensernble,  in potent ie r i jksmonumentwaardig kan zi in '  Het l i jk t  de
commissie echter van belang dat nddst de ensemblewaarde ook de intr insieke kwal i te i ten
van dc verschi l lende bruggen (of  andere nog bestaande objecten) een aanwi jz ing tot
r i jksmonument nader moeten ondersteunen.
De commissie is van mening dat di t  laatste in het geval  van de brug over de Oude Maas
voldoende is aangetoond, maar is niet  overtuigd in het geval  van de Moerdi jkbrug- De
funct 'e van de restanten (onderbouw) van de Moerdi jkbrug als ankerpunt binnen het
ensemble -  om het t racd van het Ri jkswegenplan binnen het Hol landse del ta landschap te
markeren -  wordt  z6nder aanwi jz ing niet 'bedreigd' .  Al leen al  het  monument,  dat  her innert
aan de oorspronkel i jke en inmiddels gesloopte bovenbouw van deze brug, kan deze funct ie
voldoende vervul len.
Verder ondersteunt de commissie de oproep van de St icht ing Boogbrug Vianen voor een
nader onderzoek/ inventar isat ie van het complete Ri jkswegenplan 1 927

De commissie adviseert  posi t ie{  wat betref t  de brug over de Oude Maas en negat ief  r  et
betrekking tot  de Moerdi jkbrug. "

Reactie:
Geadviseerd wordt het standpunt van de commissie m.b. t .  de Brug over de Oude Maas over
te nemen.

8, Consequenties
Plaatsing op de r i jksmonumentenl i js t  levert  enige beperkingen op, met name in procedurele

zin.  Naast bouwvergunning is na plaatsing bi j  wi jz ig ingen ook een monumentenvergunning
vereist .  Di t  le idt  over het algemeen tot  een langere proceduret i jd.  Bi j  de besl issing op de
vergunningaanvraag dienen burgemeester en wethouders het advies van de Ri iksdienst voor
de Monumentenzorg te laten meewegen. Verder z i jn de subsidiemogel i ikheden voor
restaurat ie en onderhoud momenteel  minimaal,
De belangr i jkste beperking is dat de brug niet  mag worden gesloopt.  Wi jz ig ingen, met zoveel
mogel i jk  behoud van de cul tuurhistor ische waarden, bl i jven gewoon mogel i jk .
Als de brug niet  wordt  beschermd als monument is de proceduretermi jn bi j  evenluele
bouwaanvragen korter,  z i jn er helemaal geen subsidiemogel i jkheden en bl i j l t  de s lopershamer
al t i jd tot  de mogel i jkheden behoren.

9. Beslispunten
Onder verwi jz ing naar het advies van de Welstands- en Monumentencommissie en de
publ icat ie Het Complex van de St icht ing Boogbrug Vianen posi t ief  adviseren ten aanzien van
plaatsing van de Brug over de Oude Maas, kadastraal  bekend gemeente Dordrecht,  sect ie D
nummer 6299, sect ie K nummer 7552, sect ie L nummer 2805, op de r i jksmonumentenl i js t
met als belangr i jkste overweging, naast de intr insieke waarde, de ensemblewaarde als
onderdeel  van de 12 bruggen van het Ri ikswegenplan 1927 '

l - loogach

\,v i l ( l (e l ing



@Gemeente Dordrecht

Zitting op maandag 3 ap(il 2OO5

15.00 uur

Zienswijzen

DE MINISTER vAN VERKEER EN WATERSTAAT

Rijkswaterstaat Zuid- Holland te Rotterdam

Fioenazr/F' .hperr l " . r

Gemachtigde: mw. mr. F.S. de Waal

inzake

Vezoek tot aanwijzin&als beschermd monument

van de brug over de Oude Maas te Dordrecht

door

STtcHTtNG BoocBRUc VTANEN

te lJsselstein

Bestuurder: dhr. W.J. van Sijl

ln le id ing

'l . De Stichting Boogbrug Vianen heeft op 29 september 2005 een verzoek tot aanwuzing als

beschermd monument van de 12 stalen bruggen over de grote rivieren gebouwd in het kader

van het Rijkswegenplan 1927 ingediend. De stichiing is van mening dat de '12 bruggen

ondanks de verschillen in constructie (boogbrug, brug met vakwerkligger, doorgaande

liggerbrug en gewelfbrug) en de geografische verspreiding ervan onlosmakeiijk met elkaar zijn

verbonden en een ensemble/groep vormen. E6n van de bruggen waar het hier om gaat is de

brug over de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht. De Staat der Nederlanden,

vertegenwoordigd door de Minister van Verkeer en Waterstaat als beheerder van de brug,

wordt tijdens deze zill ing in de gelegenheid gesteld om over het verzoek tot aanwijzing van de

st icht ing te worden gehoord.

2. Op grond van artikel 3 lid 1 Monumentenwet 1988 (Mw 1988) kan de Staatssecretaris van

Onderwi js,  Cul tuur en Wetenschap, al  dan niet  op verzoek van belanghebbenden, onroerende

monumenten aan\Ni jzen als beschermd monument.  Van belang is derhalve of  de st icht ing als

b:rrrShe:bendc bj j  de Jr1,v ' j j i : ;  r : ; r  Je b 'ug c ' ,e 'J:  Oude Mlr-  k.r : ' . ' ,orden alng:mer! .1.



lngevolge artikel 1:2lid '1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder belanghebbende

verstaan degene wiens belang rechtstreeks bi.l een besluit is betrokken. Als belangen van de

stichting worden ingevolge artikel 1:2lid 3 Awb mede beschouwd de algemene en collectieve

belangen die zi.j krachtens haar doelstellingen en blijkens haar feitelijke werkzaamheden in het

bijzonder behartigt. Ik wijs hierbij op de beslissing van de Staatssecretaris van 13 mei 2OO4 tot

afwi.jzing van het verzoek van de stichting tot aanwijzing van de verkeersbrug over de Waal bij

Zaltbommel als beschermd monument. Het bezwaar van de stichting is niet ontvankelilk

verklaard. Zi.i kon gelet op haar statutaire doelstelling niet als belanghebbende worden

aangemerkt. De Rechtbank Utrecht heeft in de uitspraak van 23 maart 2OO5 het hiertegen

ingestelde beroep ongegrond verklaard. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State heefi in de uiispraak van 28 september 2005 (LJN: AU3377) het hoger beroep

ongegrond verklaard. ln het verzoek tot aanwi.izing is aangegeven dat de statuten als bijlage I

zi.jn bijgevoegd. lk heb deze niet bi.l de stukken aangetroffen en vraag mij af of de stichting,

ondanks een wijztging van de statuten, wel als belanghebbende bij aanwljzing van de brug

over de Oude Maas kan worden aangemerkt. Voor wat betreft dei verkeersbrug over de Waal

bij Zaltbommel heeft de Staatssecretaris het tweede verzoek van de stichting op grond van

arlikel 4:6 Awb als herhaalde aanvraag af gewezen.

Monument

3. Om tot aanwijzingvan de brug over de Oude Maas als beschermd monument over te kunnen

gaan, moet er sprake zijn van een monument. Daarvoor is ingevolge artikel '1 onder b sub '1

Mw 1988 vereist dat het gaat om een voor tenminste vijftig jaar vervaardigde zaak weike van

algemeen belang is wegens haar schoonheid, haar betekenis voor de wetenschap of haar

cultuurhistorische waarde. lk laat het aan de Staatssecretaris bij de besluitvorming over het

verzoek tot aanwijzing en aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Dordrecht en

Zwijndrecht en Cedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland bij de advisering over het

verzoek tot aanwtzing om dit te beoordeJen. lk merk echter op dat de afwijzing van het

verzoek tot aanwi.jzing als beschermd monument van de verkeersbrug over de Waal bij

Zaltbommel, eveneens een constructie met vakwerkliggers, een belangrijke aanwijzing is dat de

brug over de Oude Maas evenmin als beschermd monument behoort te worden aangewezen

Voor Ce vraag cf aan de brug de status van monument moet worden tcegekend, is tevens va-

belang dat de Staatssecretaris geen aanleiding heeft gezien om de procedure tot aanwijzing

van de brug over de Oude Maas ambtshalve in werking te zetten.

Ti jdel i lke beleidsregel  aanwi jz ing beschermde monumenten 2006

.1.  In de Ti jdel i lke beleidsregel  aanwi jz ing beschermde monumenten 2006 (Siaatscourant 22

de, cmb '  2OA5, 2- l9t  Jrnet i  de $la r l5:ecrt  t  r r rs hr.Li . r . i -gescl-erpte bererd t .n . ranz en r  tn de
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bevoeedheid iot  aanwi iz insf f ioerende monumenten als beschermd monument bekend"v
gemaakt. In artikel 2 van de beleidsregel is bepaald dat geen monumenten als bedoeld in

artikel 1 onder b sub 'l Mw 1988 die zijn vervaardigd v66r 1940 als beschermd monument

worden aangewezen. De brug over de Oude Maas dateert uit het jaar 1939. Hetgeen door de

stichting is aangevoerd, vormt naar mijn mening geen grond voor de Staatssecretaris om van

haar restrictieve beleid af te wijken.

Het belang van de eigenaar/beheerder

De brug over de Oude Maas betreft een verkeersbrug met een lokale verkeersfunctie voor

verkeer tussen DorCrecht en Zv.,ijndrechL en wordl'.,oor het scheep,7x2l1,srkeer o'rei'de Oude

Maas geopend, De brug behoort in eigendom toe aan de Siaat der Nederlanden en wordt

beheerd en onderhouden door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Wegendistrict Zuid-

Hollandse Waarden van Rijkswaterstaat Zuid-Holland draagt zorg voor het functioneren van de

brug en de veiligheid van het land- en scheepvaartverkeer. Door dE Eouwdienst

Rijkswaterstaat, een specialistisch dienst van Rijkswaterstaat, is voor in 2007 uit te voeren groot

onderhoud aan de brug een inspectie uitgevoerd. Uit deze inspectie ls naar voren gekomen dat

veel onderdelen van de brug schade vertonen. Celet op het bouwjaar van de brug 1939 en de

hoge kosten voor het herstellen van de vastgestelde schades kan vervanging van onderdelen

gerechtvaardigd worden. Dit dient door de beheerder nog te worden beoordeeld.

Het opleggen van de last van de aanwijzing van de brug over de oude Maas als beschermd

monument aan de eigenaar vormt een niet onbelangrijke beperking van de eigendom en

daarmee het door de Minister van Verkeer en Waterstaat uit te voeren beheer van en

onderhoud aan de brug. Het gaat om een ingrijpende eigendomsbeperking, Door het verzoek

tot aanwijzing is gedurende de aanwijzingsprocedure op grond van artikel 5 Mw 1988 een

regime van voorbescherming met de daarbij behorende vergunningplicht op de brug van

toepassing. Dit vormt voor mijn dienst als beheerder van de brug reeds een beperking.

De aanwijzing van de brug als beschermd monument verplicht de Staat der Nederlanden en

derhalve mi jn dienst als beheerder van de brug om voor de in art ikel  1 l  Mw 1988 opgenomen

handel ingen een vergunning aan te vragen. Di i  vorn, t  een ernst ige beperking in de vr i jheid van

de beheerder bij de bepaling van de wijze waarop hij het beheer van de brug uitvoert en de

wijze waarop hij daaraan onderhoud uitvoert en daarbij wijzigingen aan het object kan

doorvoeren. Ook kan er sprake zi jn van verhoging van kosten. Het vereiste van vergunning

voor het ui tvoeren van onderhoud aan de brug belcmmert  de beheerder aanzienl i jk .  Het gaat

nm opn t i  r i rnwpnrjp arnrpd tro ur: : rh i i  ic  r tochrai ,ac nnpnh,r .  ' rnnrhprpi . l ieo<nrnred.trc 
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mogeli.jkheden. Verder wordt de werking van de vergunning ingevolge artikel 15 lid 6 Mw

1988 opgeschort.

8. Celet op het voorgaande ben ik van mening dat het belang van de eigenaar van de brug over

de Oude Maas de Staat der Nederlanden en daarmee het belang van de beheerder de Minister

van Verkeer en Waterstaat bij de aan de besluitvorming voor aanwijzing ten grondslag

liggende belangenafweging dient te prevaleren boven het belang van de monumentenzorg en

het veaoek tot aanwijzing van de brug over de Oude Maas dient te worden afgewezen. Dit

laat overigens onverlet dat Rijkswaterstaat bij hei door haar uit te voeren beheer van en

onderhoud aan objecten oog heeft voor en acht zal slaan op mogelijke cultuurhistorische

waaroen ervan.

Conclusie

Op voorgaande gronden concludeer ik tot afw|zing van het verzoek vin de Stichting Boogbrug

Vianen tot aanwijzing van de brug over de Oude Maas als beschermd monument.

Cemachtigde,

mr. F.S. de Waal

Deze zaak wordt behandeld door mevrouw mr. F.S. de Waal van Rjjkswaterstaat Zuid-Holland,

Afdol inp B^s'rrrrr l i ik- l . r r id i (c l^c 72ken cn \- / . rstgoer- l  Pnsfhuq 556 3000 AN Rotterdam,

tel. O'10 rl02 62 29 , f ax 01 0 - 404 88 98.
f . r  c tv i : .  lG . t r :  . . . . . .



VERSLAG HOORZITTING EX ARTIKEL 3.  LID 4 MONUMENTENWET 1988
D.D. 3 APRIL 2006 MET EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE STICHTING BOOGBRUG
VIANEN. VERTEGENWOORDIGERS VAN RIJKSWATERSTAAT EN VAN DE GEMEENTE
ZWIJNDRECHT INZAKE HET VERZOEK TOT DE AANWIJZING VAN DE BRUG OVER DE OUDE
MAAS. DE VERKEERSBRUG TUSSEN ZWIJNDRECHT EN DORDRECHT, KADASTRAAL BEKEND
GEMEENTE DORDRECHT, SECTIE D, NUMMER 6299 gedeeltelijk EN SECTIE L, NUMMER 2805
gedeeltelijk TOT RIJKSMONUMENT

Aanwezig: De heer W. van Si j l  St icht ing Boogbrug Vianen
Mevr.  K.H.E. Bosmulder -  Ri jkswaterstaat Noord-Brabant,  Afdel ing Bestuur l i jk-
Jur id ische Zaken en Vastgoed { toehoorder)
Mevr.  F.S. de Waal -  Ri jkswaterstaat Zuid-Hol land, Afdel ing Bestuur l i jk-Jur id ische
Za ken en Vastgoed
Dhr.  M. van Hagen -  Bouwdienst Ri jkswaterstaat,  Hoofdafdel ing Projectu i tvo er ing
en Diensten
Dhr.  P.  de Gooi jer  -  gemeente Zwi jndrecht
Mevr.  L.K. de Koekkoek -  Stadsontwikkel ing,  Bureau Monumentenzorg &
Arc heologie gemeente Dordrecht (verslag)

Mevrouw J.E. Ossewaarde -  Stafdiensten, jur id isch beleidsadviseur gemeente
Dordrecht

Conform artikel 3, lid 4 van de Monumentenwet 1988 stellen burgemeester en wethouders de
indiener van het verzoek tot aanwijzing tot rijksmonument van de Brug over de Oude Maas, te
weten de verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht, en de eigenaar in de gelegenheid zich te
doen horen. Het verslag van deze bijeenkomst is ter goedkeuring aan aanwezigen voorgelegd.

Procedure

Gezien een wetswi jz ig ing per 8 maart  2006 is het voldoende als het gemeentel i jk  advies door
burgemeester en wethouders wordt  bekracht igd en is het niet  nodig di t  door de Gemeenteraad te
laten doen. Daarmee kan de procedure snel ler  ver lopen,

Zienswiizen

Sticht ing Boogbrug Vianen
De heer Van Si j l  wi l  graag een mondel inge toel icht ing op het verzoek geven, mede omdat er
recent een publ icat ie is verschenen ovet de 12 bruggen Ri jkswegenplan 1927. Di t  boekje is
gemakkel i jk  te lezen en te interpreteren. Hi j  verzoekt de gemeenten om het boekje voor hun
Col lege te kopidren en mee te sturen bi j  het  advies aan de Staatssecretar is.

Enkele (cul tuur)histor isch waardevol le fe i ten rond de bruggen zi jn:
.  Het Ri jkswegenplan ui t  1927 laat  een blauwdruk zien van het huidige wegennet.  Een

zel istandig onderdeel  van het plan is de bouw van 12 bruggen over de grote r iv ieren. Di t
om de doorstroom van auto's te bevorderen. Voor de bouw van de bruggen werd zel fs
oan cnonirr l  hr  r ror l  nn

- - .  __- _ Fgef l  cnl .

.  Het verzoek tot  aanwi jz ing beoogt de erkenning van de 12 bruggen als samenhangend
complex,  net als bi jvoorbeeld de Hol landse Water l in ie.  De samenhang bestaat o.a.  u i t  het
ie i t  dat  door 66n bruggenbureau aan de bruggen is gewerkt ,  onder auspic idn van
ingenieur Harmsen. Hi j  zorgde voor een ontwikkel ing in de bruggenbouw. Onder z i jn
invloed ontstonden de eerste grote boogbruggen over de grote r iv ieren. Di t  n ieuwe type
is binnen 15 jaar ontwikkeld en was een ware revolut ie is de bruggenbouw.

.  De 12 bruggen laten de ont\ / ikke ing in de bruggenbouw zien. De bouw van bi jvoorbeeld
de verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwi jndrecht vond in de jaren dert ig van de vor ige
eeu\.v plaals.  Het l , 'vas toen cr is ist i jd.  De aanleg van \ /egen en bruggenbou'w \ /erd toch



doorgezet.  Vanwege de cr is is was er voor de staalverwerke nde bedr i jven een door de
Nederlandse Staat vastgestelde quotumregel ing.  Zest ien bedr i jven mochten aan de bouw
van de bruggen werken. Deze samenwerking bleek zo'n succes dat de samenwerking met
deze bedr i jven ook in de wederopbouwperiode na WOll  b leef  bestaan. Deze bedr i jven
opereerde ook internat ionaal .
Al le bruggen zi jn in Neder land gebouwd. Daarvoor werden de grote r iv ierbruggen vaak in
het bui tenland gebouwd.
Al le bruggen, met ui tzonder ing van de verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwi jndrecht,
raakten in de Tweede Wereldoor log beschadigd, brugdekken werden verniet igd.  De meest
bekende brug is in di t  verband natuur l i jk  de brug bi j  Arnhem. De herbouw van de bruggen
vond plaats met zoveel  mogel i jk  behoud van nog bestaande onderdelen,
De volgende bruggen zi jn reeds als r i jksmonument beschermd: Ni jmegen, Hendr ik ldo
Ambacht,  Zwol le.  De brug bi j  Arnhem is een gemeentel i jk  monument.  In al le geval len is
de complete brug beschermd.

Inzoomend op de Brug ovel de Oude Maas, de verkeersbrug tussen Dordlecht en Zwijndrecht

St icht ing Boogbrug Via nen
De brug is nog gaaf,  er  z i jn nauwel i jks wi jz ig ingen. Ook het basculedeel  van de brug is nog in
tact .  Er is een nieuw, modern vormgegeven bedieningshuis op de bru$ aangebracht en de
trappart l j  voor f ietsers en voetgangers is verwi jderd en vernieuwd. Edn van de vele detai ls die
van waarde zi jn is bi jvoorbeeld het oude bedieningshuis.  Deze brug is ook los van de nat ionale
ensemblewaarde beschermingswaardig.
In deze brug bevindt z ich nog een geklonken vakwerkl igger,  zoals bi j  de oude Moerdi jkbrug.
Verder is de brug zowel onderdeel  van een nat ionaal  ensemble als van een regionaal  ensemble:
samen met spoorbrug en tunnel .

Ri jks w aterstaat,  de heer Van Hagen:
Wat is de rol  van de St icht ing bi j  de monumentenvergunningproced ure?
Gemeente:
ln de huidige procedure ver leent de gemeente de vergunning. De Ri jksdienst voor de
Monumentenzorg.  de Welstands- en Mon umentencommissie en Gedeputeerde Staten (als het
bui ten de bebouwde kom is)  brengen hierover advies ui t  en belanghebbenden kunnen hun
zienswi jzen naar voren brengen op de ter lnzage komende ontwerpbeschikking. Ook kan er
bezwaar door belanghebbenden worden gemaakt als de beschikking is afgegeven.

Ri jkswaterstaat,  de heer Van Hagen:
Hoe wordt met vervanging van mechanische onderdelen omgegaan als de brug is beschermd?
Gemeente Dordrecht:
In over leg wordt gekeken hoe prakt ische gebruiks- en vei l igheidswensen gecombineerd kunnen
worden met het behoud van de cul tuurhistor ische waarde.

Ri jkswaterstaat,  de heer Van Hagen:
Gezien de huidige belast ing van de verkeersbrug kan het z i jn dat de brug moet worden versterkt .
Hoe zi t  dat  met de andere bruggen. ls gekeken of  ze qua gebruik nog wel voldoen voor de
komende jaren ?
St icht ing Boogbrug Vianen:
Dit  is  b i j  de brug bi j  Vianen berekend. Deze voldoet en kan nog jaren mee. De over ige bruggen
leveren waarschi jn l i jk  ook geen probleem op. Ze zi jn gebouwd ui tgaande van lang en intensief
gebruik.

Rondvraag

Mevrouw Ossewaarde merkt  op dat de Staatssecretar is een t i jde i jke beleidsmaatrege heeft
afgekondigd waarjn staat dat z i j  voor opig geen monumenten aanwi jst  d ie vdor 1940 tot  stand
zi jn gekomen. Dl t  gezien het fe i t  dat  het Monumenten Registrat le Plan 1B5O'1940 onlangs jurst  rs
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afgerond en dat al le stedenbouw en bouwkunst ui t  d ie per iode dus al  onder de loep is genomen.
Dit met uitzondering van zeer bijzondere omstandigheden. Wat zijn hier die zeer bijzondere
omstandigheden?
De heer Van Si j l :  De samenhang tussen de bruggen, de benader ing als complex.  Er is nog niet
eerder op deze manier naar gekeken. Ook de rechter heeft dit als nieuw feit geaccepteerd bij de
st i l legging van de sloop van de oude brug bi j  Zal tbommel.  De St icht ing wi l  de brug bi j
Zaltbommel bewaren en zorgen dat dit onderdeel van het complex van '12 bruggen niet zomaar
wordt verwijderd.
Overigens is de brug niet aangewezen als rijksmonument.

Rijkswaterstaat:
ls de St icht ing Boogbrug Vianen belanghebbende in de zin van de wet?
St icht ing Boogbrug Vianen:
Ja, is geregeld v ia statutenwi jz ig ing.

Rijkswaterstaat:
Levert schriftelijke zienswijzen in. Deze zijn als bijlage bij dit versiag gevoegd.

Adviseert Gedeouteerde Staten ook?
Ja, voor zover bruggen bui ten de bebouwde kom l iggen. Hier z i t  de gemeente over igens niet
tussen. Zie artikel 3, lid 2 van de Monumentenwet 1988. Dit gaat rechtstreeks naar het Rijk.

Vervolg

Alle aanwezigen ontvangen het verslag van de bijeenkomst om commentaar. Binnen een week
reageren.
Verder worden de adviezen van de gemeenten aan de Staatssecretaris in afschrift aan de
aanwezigen gezonden. De adviezen van eventuele Welstands- en Monumentencommissies zijn
hier in opgenomen.

030406-250406/LKdK-CvN
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Stadsontwikkeling

Posrbus 8 3300 AA Dordrecht

Sticht ing Boogbrug Vianen
T.a.v.  W.J.  van Si j l
Walkade 15
3401 DR lJsselstein

Spuiboulevard 300
331 1 GR Dordrecht

r€lefoon 078 - 639 6850
Fax 078 - 639 8080
E-m6il  CAE.van.Nes@dordrecht.nl

Behandeld doof C.A.E. lConnV) van Nes/emh

onderwerp Horen inzake aanwijzingsverzoek Brug over de Oude Maas tot r i jksmonument

Bi j lage: 1

f ' ' ' '  ' '  i '  
"

Datum 14 februari 2006

ons kenmerk SO/06/0920

ceachte heer Van Si j l ,

Overeenkomst ig art ikel  3,  l id 4 van de Monumentenwet 1988 stel len wi j  u,  in uw hoedanigheid als
verzoeker,  in de gelegenheid z ich te laten horen inzake het verzoek om de Brug over de Oude Maas,
de verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwi jdrecht,  kadastraal  Gemeente Dordrecht.  sect ie D, nummer
6299; sect ie K, nummer 7552 en sect ie L,  nummer 2805 aan te wi jzen als r i jksmonument.

U kunt uw zienswijzen naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Wij verzoeken u
schr i f te l i jke z ienswi jze v66r '14 maart  2006 te zenden aan Stadsontwikkel ing,  t .a.v.  mevrouw C.A.E.
van Nes, Postbus 8,  3300 AA Dordrecht.  Als u er pr i js  op stel t  uw zienswi jze mondel ing naar voren
te brengen, dient u z ich voor het maken van een afspraak binnen 2 weken na dagtekening van deze
br ief  te wenden tot  mevrouw C.A.E. van Nes. te lefoonnummer 078 -  639 6850.

Hoogachtend,

burqemeester en wethouders van Dordrecht

F. Sieuwerts
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AGENDA D.D. 20 maart 2006

Ti jd 14.O0

Onderwerp Moerdijkbrug

Plaats kamer 139 van het Stadskantoor,Spuiboulevard 30O, 3311 GR DORDRECHT

Aanwezig:
Stichting Boogbrug Vianen - de heer W. van Sijl .t ,e I
Rijkswaterstaat Noord-Brabant - mevr. K. Rosmuller -+1d,- I ) ' ar

Rijkswaterstaat Noord-Brabant - mevr. Van der Pijl
Rijkswaterstaat Noord-Brabant - dhr. Van de Berg , 

'
Gemeente Moerdiik - mevr. M. van de Looi
Gemeente Dordrecht - mevr. C. van Nes
Gemeente Dordrecht - mevr. E. Mutter

Tijd I 5.OO

Onderwerp Verkeersburg Oud Maas

Plaats kamer 139 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 3O0, 331 1 GR DORDRECHT

Aanwezig:
Stichting Boogbrug Vianen - de heer W. van Sijl
Rijkswaterstaat Zuidhollandse Waarden - ?
Gemeente Zwijndrecht - dhr. P. de Gogijer,
Gemeente Dordrecht - mevr. E. Mutter
Gemeente Dordrecht - mevr. C. van Nes

Uitgangspunt is dat hiermee voor deze twee bruggen, overeenkomstig artikel 3, lid 4 van de
Monumentenwet 1988. verzoeker en eigenaar in de gelegenheid zijn gesteld mondeling hun
zienswijzen naar voren ts brsngen.
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NB
Deze brief bcvat belangrijke informatie voor
mederverkers binnen ulv organisatic die zich
bczighouden met de dagelijkse praktijk op het
gebi€d van de monumentenzorg.
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Op 1 januari 2006 is de Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2006 in
werking getreden (Stcn. 2005, nr.249); zie ook www.monumentenzorg.nl onder het kopje tYer
en regelgeving. Het onderhavige verzoeVvoorstel zal worden beoordeeld op grond van artikel 2
of 3 van die belei&regel. Ik verzoek u daarmee bij uw advisering rekening te houden.

Ad. A
Op grond van aftike.l 3, vi.ifde lid, van de Monumentenvret 1988, vrordt u verzocht binnen vijf
maanden advies uit te brengen.
Mocht ik binnen de termijn van vi.if maanden geen advies of een verzoek om verlenging van de
adviestermijn hebben ontvangen, dan neem ik aan dat uw raad van advisering afziet.

j-t--<.
I  -7-b

ut! brief/kenmcrk on! nunlmer

MS-2005-4344

onderwerp

Aanwijzing beschermd monument
Gemeente : Dordrecht
brug over de Oude Maas te Dordrecht
Brug over de Oude Maas
Monumentnummer: 5299 18

Onder verwijzing naar artikel 3, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 zend ik u hierbij een
afschrift van een verzoeVvoorstel tot aanwijzing als beschermd monument van 66n of meer
objecten met bovenvermelde adresgegevens; om welke objecten het precies gaat is in het
verzoeVvoorstel aangegeven.

Gelet op anikel 3, vijfde lid, van de Monumentehv/et 1988, verzoek ik u mij zo spoedig
mogelijk, maar in elk geval binnen vijf maanden na dagtekening van deze brief uw advies urt
brengen.
Met het oog op de bepalingen van de Monumentenr ''et 1988 ontvang ik van u gra€ de volgende
informatie:

Advies met betrekking tot het aanwijzingsverzoek/voorstel
Verslag van het horen van belanghebbenden
Verslag van het ovedeg met de eigenaar van een kerkelijk monument (indien van
toePassrngJ
Gegeven: object is gelegen BINNEN of BUITEN de bebouwde komD

s:l.f /btl
Llit I :, i ,\ i .,1

l
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In dar geval ontvang ik graag binnen de termi.in van vijf maanden de onder B, C en D gevraagde
informatie.

Ad. B
Van deze adviesaanvraag heb ik bij aangetekend schrijven mededeling gedaan aan de
belanghebbenden, als bedoeld in anikel 3, derde lid van & Monumentenwet 1988, te weten de
eigenaren en beperkt gerechtigden die in de kadastrale registratie bekend zijn, alsmede de
ingeschreven hypothecaire schuldeisers en de verzoeker. Een lijst van aangeschreven
belanghebbenden treft u hieronder aan. Mochten u nog andere belanghebbenden bekend zijn,
dan verzoek ik u mij dit mede te delen.
Op grond van het bepaalde in anikel 3, vierde lid, van de Monurdentenwet 1988 stellen
burgemeester en wethouders van uw gemeerte de belanghebbenden in de gelegenheid zich in
persoon of bij gemachtigde te doen horen. Graag ontvang ik van u binnen de termijn van 5
maanden een verslag van het horen van belanghebbenden.

Ad. c
Ingevolge anikel 2, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 wordt met betrekking tot een

kerkelijk monument overleg gevoerd met de eigenaar. Indien van toepassing ontvang ik graag

van u binnen de termijn van 5 maanden een verslag van dit overleg, ook als u alziet van

advisering.

Ad. D

De Staatssecretaris van Onderwi.js, Cultuur en \tretenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
narnens deze,
de Directeur van de Rijhsdienst voor Monumentenzorg,
voor deze,
her Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

(mr. M.P. Otten)
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