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Aanvraag aanwljzing beschermd monument
Gemeente : Deventer

b€hlndeld door

OVT/register rijksmonumenten
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1800 BP Amenfoor
T A3]-42 t7 421
F 433-42 17 999

1811 CV Ame6foon
T 033 42 27 777
F A]J-42 27 799

R-{CM Lelystad
Oostvudesdijk 01-04
8244 PA Lely$ad
'l 032G269 740
F 0320-269 750

RACM Zeisr
B.oederplein a1
37a3 CD ze;sr
T 01G69 83 211
F 01G69 16 189
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brug over de IJssel te Deventer
'Wilhelminabrug

Gelet op de anikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 besluit ik het verzoek tot aanwijzing
als beschermd monument van bovenvermeld object af te wijzen en het object niet aan te wijzen
als beschermd monument.
Voor de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen, wordt verwezen naar de hierbi.i
gevoegde bijlage, die geacht moet worden in dit besluit te zijn herhaald en opgenomen.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan het college van burgemeester en vrethouders van de
betrokken gemeente, aan gedeputeerde staten van de betrokken provincie en, indien van
toepassing, aan de overige belanghebbenden.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is
toegezonden schriftelijk bezwaar m3ken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in
bij de minister van OCV, onder virmilding van "Bezwaar", ter attentie van CFI, Postbus 606,
27OO ML in Zoeterneer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op
u u w. beno aarsc brifi enocza.n l.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Vetenschap,
dr. Ronald H.A. Plasterk,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Ondersteuning Vetrelijke Taken,
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BESLU ITMOTIVERING

n00 m:
gemeente:
ploots:
stroot en huisnummer:

nummer:

Wi lhelminobrug
Deventer
Deventer
n .  v. t .

529908

VERZOEKER

Het verzoek tot bescherming ols r i jksmonument is bi j  br ief d.d. 29 september 2005
ingediend door de Stichting Boogbrug Vionen. De oo nwijzingsprocedu re, bedoeld in
ort ikel 3 von de Monumentenwet 1988, is gestort op 30 jonuori 2006.

AANWIJ ZINGSBELEID

0p l  jul i  2007 is de Ti jdel i jke beleidsregel oonwijzing beschermde monumenten
2007, beleidsregel von de Minister von OCW von 13 junl 2007, Stcrt.  20 juni 2007,
nr. 116, in werking getreden (hierno:Ti jdel i jke beleidsregel 2007).

In ort ikel 6, eerste l id, von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007 is bepoold dot de
ori ikelen 2,3,1+ en 5 von toepossing zi jn op een monument, ten oonzien woorvon
no 23 jul i  2004 de oo nwijzingsproced u re is gestort.  In het onderhovige gevol is de
oo nwijzingsproced u re gestort no 23 jul i  2004.

In ort ikel 6, tweede l id, von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007 is bepoold dot de
ort ikelen 2,3,4 en 5 niet von toepossing zi jn op een monument ten oonzien
woorvon v66r 23 jul i  2004 door of nomens de minister bi j  belonghebbenden don wel
provincie of gemeente het gerechtvoo rdigde vertrouwen is gewekt dot het zol
worden 0ongewezen. ln het onderhovige gevol is dit  niet von toepossing.

Op grond von ort ikel 2 von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007 vindt geen oonwijzing
ols beschermd monument ploots von gebouwde objecten die zi jn vervoordigd v66r
1.940. Het object is vervoordigd v66r 1940.
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- bij loge bij besluit op verzoek tot oonwijzing ols beschermd monument ols bedoeld in ortikel 3. zesde lid, von de
Monumentenwet 1988 -

betreffende
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HOREN VAN BELANGHEBBENDEN

Ter voldoening oon het bepoolde in ort ikel 3, vierde l id, von de Monumentenwet
1988, heeft de gemeente belonghebbenden op de hoogte gesteld von het
beschermingsverzoek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen.
Von bezwoor is niet oebleken.

ADVIES GEMEENTE

Burgemeester en wethouders von de gemeente Deventer hebben bi j  br ief d.d. 3
jul i  2006 geodviseerd negotief te besl issen inzoke het verzoek tot bescherming ols
ri jksmonument.
De oonwezige cu l tu u rh istorische woorden von de brug met londhoofden,
oonbruggen en tropopgongen, zools verwoord in het document von de Stichting
Boogbrug Vionen, worden zeker onderkend. De o rch i tecton ische woorde en
betekenis von de Wilhelminobrug is onmiskenboor en von grote symbolische
woorde voor de stod. De brug kon echter ols bouwwerk niet los worden gezien von
de omgeving en de context. Aon de lokole stedenbouwku ndige situering wordt
noor het oordeel von B&W in de woordering en omschri jving onvoldoende
oo ndocht besteed.
De stedebouwku nd ige situering von de brug - met nome de oo n lo nding oon de
stodszi jde - is ols verstorend te korokteriseren. In de beschri jving von het
beschermd stodsgezicht (Ri jksdienst Monumentenzorg L986) wordt ondermeer
beschreven dot 'de confrontot ie von de historische binnenstod met het vioduct
heeft geleid tot een sterk onevenwichtige opbouw, woorbij de restgebieden
(Porken en Plontsoen) zeker niet een posit ieve bi jdroge leveren oon de overgong
tussen de historische en recent tot stond gebrochte structuurl i jnen'.  De
odviesrood monumenten geeft oon dot 'door de wijze woorop de oonlonding in de
stod zowel in ruimtel i jk opzicht ols door de verkeerskundige betekenis het
Sluiskwort ier von de binnenstod wordt ofgesneden en de omgeving von de
Sluisstroot zelf  onherstelboor besc hodigd'.
In het oo nwijzingsverzoek von de Stichting wordt tevens ingegoon op de woorden
von het complex von L2 bruggen ols geheel. De gemeente wordt echter verzocht
om te odviseren over de in hoor grondoonwijzing gesitueerde brug, de
Wilhelminobrug. In dot perspectief wordi de steden bouwku nd ige situotie
zwoorder beoordeeld don de comolexwoorde von het oeheel.

ADVIES PROVINCIE

Gedeputeerde stoten von de provincie Overi jssel hebben zich geconformeerd oon
het odvies von de monumentencommissie von Het Overst icht en bi j  br ief d.d. 5
opri l  2006 geodviseerd negotief te besl issen inzoke het verzoek tot bescherming
ols r i jksmonument.
De wijze woorop de Wilhelminobrug is geconstrueerd, is conventioneel te
noemen. Door woor bi jvoorbeeld de brughoofden von de Woolbrug in Nijmegen en
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de lJsselbrug bi j  Zwolle (beide r i jksmonument) onder het niveou von het wegdek
liggen, is er in Deventer sproke von een verstijfde stoofboog woorbij de
oversponning in de gemetselde pi j lers is opgelegd.
De monumentencommissie is von oordeel dot de Wilhelminobrug in Deventer
weliswoor von belong is ols beeldbepolend element in het oonzicht von de stod
Deventer, moor dot de brug zich voor het overige niet zodonig von ondere grote
Nederlondse bruggen onderscheidt dot er von notionool belong sproke is. De
commissie ocht toekenning von de mon u mentenstotus oon deze brug don ook niet
noronh+vnn rr l  inr l

ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

De Rood voor Cultuur heeft bi j  br ief d.d. 1-2 opri l  2007 leodviseerd negotief te
besl issen inzoke hei verzoek tot bescherming ols r i jksmonument.

De Rood heeft zijn odvies geboseerd op de bij de oonvroog verstrekte gegevens.
No ofweging hiervon en onder verwijzing noor het geldende beleid heeft de Rood
een negotief odvies uitgebrocht.

CONCLUSIE

Nu het een object betreft dot is vervoordigd v66r 192*0, en niet is gebleken von
feiten of omstondigheden die zouden moeten leiden tot ofwijking von de Ti jdel i jke
beleidsregel 2007, wordt het object, conform ort ikel 2 von de Ti jdel i jke
beleidsregel 2007, NlETogngewezen ols beschermd monument.
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