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Aonvroog oonwijzing beschermd monument
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Gelet op de ortikelen 3 en 4 von de N4onumentenwet 1988 besluit ik het verzoek tot oonwijzing ols
beschermd monumeni von bovenvermeld object of te wijzen en het object niet oon te wijzen ols
beschermd monument.
Voor de overwegingen die oon dit besluit ten grondslog liggen, wordt verwezen noor de hierbij
gevoegde bi j loge, dje geocht moet worden in di t  beslui t  te z i jn herhoold en opgenomen.
Een ofschrift von dit besluit zend ik oon het college von burgemeester en wethouders von de betrokken
gemeenten, oon gedeputeerde stoten von de betrokken provincies en, indien von toepossing, oon de
overige belonghebbenden.
Een belonghebbende kon tegen dit besluii binnen zes weken no de dog woorop het besluit hem is
toegezonden. schriftelijk bezwoor moken door indiening von een bezwoorschrift bij het ministerie von
OCW, ter ottentie von de Commissie voor de bezwoo rsch riften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.
Meer informotie over het moken von bezwoor vindt u o0 de website: www. bezwoo rschriftenocw. n..

De minister von 0nderwi js,  Cultuur en Wetenschop,
dr.  Rono ld H.A. Plosterk,
no mens deze,

un ing Wettelijke Token,

Poslbus 1600
3800 8P Amersfoort
r 033-1,217 t ?l
F 033-4217 799
info@rocm.nl

RACIvI Amersfoorl
Kerkstroot I
3 811 CV Ame.sfoort
r 033-12 2? ???
F 433-12 2? 799

RAC14 Lelystod
0ostvoordersd ij k 01-04
821.4 PA Lelystod
T0320-269 700
F0320-269 750

RAC14 Zeist
Bfoederplein 41
3703 CD Zeist
T 030-69 83 211
F030-6916189
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BESLU ITMOTIVERING

- bijloge b'j besluit op verzoek tot oonwijzing ols beschermd monument ols bedoeld in ortikel 3. zesde lid, von de
Monumentenwet 1988 -

betreffende

Brug over de Moos ui i  1-932

noom :Wi lhelminobrug
gemeente :Moostr icht
ploots :Moostr icht
stroot en huisnummer : n.v.t .

nummer :529906

VERZOEKER

Het verzoek tot bescherming ols rijksmonument is bij brief d.d. 29 september 2005
ingediend door de Stichting Boogbrug Vionen. De oo nwijzingsprocedure, bedoeld in
ortikel 3 von de Monumentenwet l-988, is gestort op 30 jonuori 2006.

AANWIJZINGSBELEID

Op l jul i  2007 is de Ti jdel i jke beleidsregel oonwijzing beschermde monumenten
2007, beleidsregel von de Minister von OCW von 13 juni 2007, Stcrt.  20 juni 2007,
nr. 1"16, in werking getreden (hierno: Ti jdel i jke beleidsregel 2007).

ln ort lkel 6, eerste l id, von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007 is bepoold dot de
ori ikelen 2,3,4 en 5 von toepossing zi jn op een monument, ten oonzien woorvon
no 23 jul i  2004 de oonwijzingsprocedu re is gestort.  ln het onderhovige gevol is de
oo nwijzingsprocedu re gestort no 23 jul i  2004.

ln ortikel 6, tweede lid, von de Tijdelijke beleidsregel 2007 is bepoold dot de
ort ikelen ?,3,4 en 5 niei 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 oongewezen. ln het onderhovige gevol is dit niei von toepossing.

Tijdel i jk Belejcj  20C7- gestqrt nal 23107;04 - qeboLrwd vo6r 1940 - OVERIG
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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
1940. Het object is vervoordigd v66r 1940.

HOREN VAN BELANGH EBBENDEN

Ter voldoening oon het bepoolde in ort ikel 3, vierde l id, von de Monumentenwer
1.988, heeft de gemeente belonghebbenden op de hoogte gesteld von het
bescherm ingsverzoek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen.
De volgende zienswijzen zi jn kenboor gemookt.
Ri jkswoterstoot brengt t i jdens de hoorzit t ing d.d. 3 mei f006 noor voren dot uit  de
Noto Mobil i tei t  voortvloeit  dot in de toekomst op de Moos vierloogs-
contoinervoort mogeli i jk moet worden. Hiervoor is het noodzokeli jk dot de
Wilhelminobrug wordt oongepost. Zolong de oonwijzing von de brug ols
rijksmonument de uitvoer von deze plonnen niet frustreert, heeft Rijkswoterstoot
geen principi6le bezworen tegen de oonwijzing.

ADVIES GEMEENTE

Burgemeester en wethouders von Moostr icht hebben bi j  br ief d.d. L0 jul i  2006
geodviseerd negotief te beslissen inzoke het verzoek tot bescherming ols
ri jksmonument, gelet op de beperkte outhentici teit  von de brug. moor om deze
eventueel wel ols onderdeel von het troc6 von het Ri jkswegenplon 1927 in
somenhong met de lL ondere bruggen oon te wijzen ols een infrostructu ree I
monu mentencomolex.

ADVIES PROVINCIE

Aon gedeputeerde stoten is niet gevroogd te odviseren omdot het object binnen de
bebouwde kom Iigt.

ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

De Rood voor Cultuur heeft bij brief d.d. 12 opril ?007 geodviseerd negotief te
besl issen inzoke het 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 uitgebroc ht.
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CONCLUSIE

Nu het een gebouwd object betreft dot is vervoordigd v66r 1940, en niet is
gebleken von feiten of omstondigheden die zouden moeten leiden iot ofwijking
von de Tijdelijke beleidsregel 2007, wordt het object, conform ortikel 2 von de
Tijdel i jke beleidsregel 2007, NIET oongewezen ols beschermd monument.
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