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CEMEENTE

Arnhem kog

Datum '26 8KT.?00F
Uw kenmerk :

Onskenmerk :Sb/rer706/798m/wesja/sp

Contactpersoon : Jan Wessels

Doorkiesnr. : (026) 377 35 15

De lvlinister van Onderwus, Cultuur en Wetenschap
p/a Rijksdtenst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten
Postbus 1001
37OO BA ZEIST

Van Oldenbarneveldtshaat 90 . Postbus 9200 . 6800 HA ARNHEM
Telefoon 026 - 3774222 , Fax 026 - 3774224 . E-mail: Gemeente@Arnhem.nl

Onderwerp: John Frostbrug, monumentnummer: 529907

Geachte mevrouw

Het verzoek van de Stichting Boogbrug Vianen om de bruggen van het Rijkswegenplan 1927 te
bechermen, willen wij van harte ondersteunen voorzover het de bescherming van de John Frostbrug In
Arnhem betreft. De beschermenswaardigheid van de andere bruggen kunnen wU niet overzien of
beoordelen. De John Frostbrug komt, naar onze mening, niet alleen in aanmerking voor
rijksbescherming op grond van de cultu urhistorische referenties aan het Rijkswegenplan, maar ooK ats
icoon voor de wederopbouw van Nederland na de tweede wereldoorlog.

Conform ariikei 3 N4onumentenwet 1988 hebben wij belanghebbenden in staat gesteld zich te doen
horen. De Stichting Boogbrug Vianen heeft hiervan gebruik gemaakt. Het verslag van de hoorzitting
hebben wij bijgesloten.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem
narnens deze

Bijlage(n): L Verslag hoozitting 28 maart 2006
2. Verslag commissie welstand & monumenten 1 1 mei 2006
3. Kopie collegenota SB/RERFi06/798

i.a.a.:archief, rerf/J. Wessels; stichting Boogbrug Vianen, Walkade 1S 3401 DR lJsselstein
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Collegenota

VertrouwelUk

Dienst

Ambtehaar

Ieteloonnummer

Ohderwerp

A rr'"E h e E"6T ej

Datum
\ / / , .

1n.)  r  l  e

SB RERF 06 798

25-08-2006

nee

Stadsbeheer

Jan Wessels

026-3773515

rijksbescherming John
Frostbrug

EE -a,6

17-10-2006

De staatssecretaris van ocw adviseren de John Frostbrug te Arnhem aan te wijzen als rijks beschermdmonument.

De. stichting Boogbrug Vianen heeft een vezoe'k ingediend om de r2 staren boogbruggen uit hetRijkswegenplan 1927 aan te wijzen.als een g"zam"-nl1k ri.lkr beschermd monumEnt. 6; Joh; i;;stbrug isonderdeer van dit complex. De staatssecretaris heeft d-e gLmeente Arnhem om aovies, gewaagd. nan ditverzoek kon niet tijdig tegemoet worden gekomen Er is v=-erlenging van de adviestermijn aangevraagd. op 1juni heeft de staatssecretaris al op ju.rrdische en inhoudelijke ginJen een nestuit genoi;;m? de afwijzingvan het vezoek.om de bruggen als 6en integraal monumLnt lan te wijzen. De aanvrager heeft hiertegen eenbezwarenproceciure gestart. Uit de beschikking blijkt echter dat een autonome besche-rming van enkeleonderdelen uit het voorstel nog steeds in.proceduie z1n. Na telefonisch contact met oe i'iltloilnr-t uoo,. o"Monumentenzorg blijkt dat de John.Frostbrug hoge ogen scoort, mede vanwege het historische belang als
'coon.van 

de bevrijding en wederopbouw van Nederrand. Een positief advie. r; h"t;;i;g;l;n-;ubesluitvorming bespoedigen.
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*) originelen bijvoegen

*) originelen bijvoegen

commissiebrief: reg. nr.
raadsvoorstel: reg. nr.

Brief RDMZ 30 jan. 2006 met bitagen (reg.nr.
RERF06/82); Brief RDMZ 30 jan. 2006 met bijtagen
(reg.nr. Griffle/?/06/29); Brief RDMZ 20 apr. 2006
met bllagen (reg.nr. RERF06/287); Brief OCW 4
aug. 2006 met bijlagen (kenmerk CFI/BGS-
2006/136367 [4); Verslag commissie welstand &
monumenten 11 mei 2006; Verslag hoorzitting 28
maart 2006; Brochure RDMZ "lnfrastructuur''
*) oiiginelen bijvoegen

*) originelen bijvoegen
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1. In le id ing en achtergronden
De stichting Boogbrug vianen streeft naar bescherming van oe i2 stalen boogbruggen uit het
Rlkswegenplan 1927 als een gezamenl i jk  rUks beschermd monument.  Volgeni  de-sl icnt ing gaat het hier om
een ongedvenaarde vis ie over c je onisJui t ing van Nederland, die qua reikwUdte en gedurfdheid te vergeluken
zou ziin met de Zuiderzeewerken en de Deltawerken. I\4en is van mening dit deze infrastruciuur uiteinOetilt< in
aanmerKlng zou moeten komen voor bescherming via de UNESCO werelderfgoedlilst. Niettemin heeft de
staatssecretarls van OCW het verzoek afgewezen op juridische gronden en inhoudelijke af\.vegingen. Zo Lent
de I\4onumentenwet 1 988 bijvoorbeeld geen deiinitje van het complexbegrip, waardoor het juridis;h ntet
mogel i jk  zou zrn deze aanvraag in behandel ing te nemen. Ook geldt  dat  a ls er in de monumentenprakt lk
gesproken wordt van een complex of  ensemble,  het moet gaan om een samenstel  van onderdelen die
gezamenliik een meerwaarde hebben die ook bescherming behoeft. Bovendien moeten de afzonderlijke
deien een autonome monumentwaarde te hebben die op zich bescherming rechtvaardrgt. De staarssecTetans
wlst  er  verder op dat de onder l inge samenhang van de bruggen binnen de infrastructuur van het
rijkswegennet in ruimtelijke en visuele zin niet kan worden ervaren. Ook komt een aantal bruggen niet in
aanmerking om beschermd te worden bjnnen de aangevraagde complexbescherm ing, omdai ze bijvoorbeeld
al  a ls aJtonoon'  objsct  z l r  beschermo rbi jv.  de Waalbrr ,g oi f  Ni l regent.  er  ee'r  s,ooDVergJ.1nrng js argegeven
(bruggen bij Vianen en Zaltbommel) of zodanige wijzigingen hebben plaatsg'evonden d aic u ltu u-rh istorische
waarde groiendeels verloren is gegaan (brug bij Moerdijk). De staatssecretaris constateert dat er 7 bruggen
zijn die nog niet eerder zUn beoordeeld. Er is een procedure gesta( om te komen tot een mogelUke
bescherming als individueel rijksmonument. De John Frosibrug is een van de zeven. Uit ielefonisch contact
met de Rijksdienst voor de l\4onumertenzorg b ijkt dat oe historische Deteke..lrs van de brrg als ,coor van
bevrlding en wederopbouw van Nederland van doorslaggevende betekenis kan zijn voor ̂ in pcsitieve
beoo'del ; ' rg.

2 Bc^nad cFFa^t

De aanwi lz.ng van de Johl  Frosibrug als - i jks beschermd monume.t .

3.  Argumenten(onderbouwing)
De sfatJs van rUks bescher'-td molument l-eeii voo'al een pronottonele waarde De bruq js incl.rsief
aanbruggen Airbornepleir  en "be'enkui l "  aJ bescl^ermd als gemeentel lk monJment.  In d-e oeheerprakr lk za
dus niet  veel  r rerandeTen. Een eigenaar van een rUks beschermd monument rs,  indien het qaai  om
wijz ig ingen. vergunningpl icht ig op grond van de Monumentenwet 1988. f f  et  coi teg;  is  J;  "- -  -

vergunningbevoegd-' instantie. Tot op heden is het nog wel zo dat voor wijzigen van monumenten oor oe
RDI!42 om aovies r , toet  worden gevraagd. Echter,  de vergunnrrgprocedu.e er a6y s56sy6egoneio zule^ zeer
binnenkort worden gewUzigd, waardoor de volledige bevoegdheid bij het coltege komt te liggen.
De cu ltu urh isiorische waarde van de John Frostcrug behoeft nauwelijks verdeie verdedigii! ofverklaring De
brug markeert hisiorische gebeurtenrssen van vernietigrng en wederopbouw. Daarnaast is dl brug een
belangrrjke icoon voor het Arnhemse stadsbeeld. De status als riksmonument zou de betekenjs van de hn rn
nog meer in ianoeiijk perspeciief piaaisen.

4.  D raagvlak
De commissie van welstand en monumenten is geraadpleegd. De commissie ondersteunt ln prrnclpe net
verzoek van de st icht ing Boogbrug Vianen, maar benadrukt ievens cje autonome waarde van de brug. Er is
op aangedrongen om ondanks de act iss van d3 st icht ing een eigen procedure te s iaf ien voor bescnermlng
als indiv idueel  r i jksmonument.  Het verslag is ter  v is ie gelegd.

5.  Communicat ie
Uit  de andere gemeentel i jke diensten zi jn oeen opmerkingen of  bezwaren naar voren gebracht.  Al le
belanghebbenden zi jn aangeschreven. De si ichi ing Boogbrug Vianen heeft  haar v is ie iogmaals in een
hccrzi i i ing naar voren gebracht.  H3t verslag cjaarvan is ter  v i i ie gerego.

6.  Aa n pa U rea I isat ie
Een pcsrt ief  advi3s m.b. t .  c ie aanwUzing van de John Frostbrug namens de g3meente Arnhem kan
doo;slaggevei td zr jn rn de bsslui tvorr i inEspr-ccedLtre.

7.  Kosten. baten en dekking
Een eigenaar van een r i iksmonumeni kan Eebruik maken van o'e f inancier ings- of  subsiCi : r , :cg: l i lkheCen van
het r i jk  voor het on. ierhord.  Dai  geldt  ock vooi-  lagere cverheCen.
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VERSLAG

Notulen van

Verslagnummer
Gehouden op
Plaats
Voorzitter
Genotuleerd door

Arnhem E#

hoorzitting betreffende het verzoek tot
aanwijzing van de John Frostbrug aan de
Nijmeegseweg in Arnhem
n.v.L
28 maart 2006
Kamer A 4.09
de heer J. Wessels
. lahaar l  P l . . rar

Verder Fractie/
De heer W. van SUI Stichting Boogbrug

Vianen
In afschrift aan
alle aanwezigen

Velslag tekst:
De heer Van Sijl heeft om deze hoorzitting gevraagd omdat hU een toelichting wil geven op
zUn reeds ingediende verzoek om de John Frostbrug in Arnhem samen met elf andere
bruggen in het land aan te wuzen als beschermd rijksmonument.
Hij overhandigt twee boekjes van "Het Complex" een samenvatting van de aanvraag tot
aanwijzing beschermd monument van de twaalf bruggen van het rijkswegenplan 1927,
uitgave maart 2006 van de Stichting Boogbruggen Vianen.
Met name de eerste negen bladzijden uit het boekje geven op een eenvoudige en duidelijke
wuze weer waarop de aanvraag is gebaseerd.
De heer Wessels vertelt hoe de procedure is betreffende het verzoek tot aanwijzing.
De volgende afspraken worden gemaakt:

- De heer Wessels informeert de wethouder betreffende de aanvraag;
- De gemeente voert het belangenonderzoek uit;
- Het verzoek zal voor advies aan de commissie voor welstand en monumenten

worden voorgelegd;
Het verzoek met de adviezen zal aan het college worden voorgelegd;
De raad brengt haar advies uit aan de staatssecretaris van O.C. en W.
De voorzitlers van de politieke partijen worden geinformeerd betretfende dit verzoeki
Een kopie van het verslag van de comm. voor welstand en monumenten zal naar de
Stichting Boogbrug Vianen worden gestuurd;
De eerste negen bladzUden uit het boekje "Het Complex" worden door de afdeling
erfgoed gekopieerd en meegezonden naar alle betrokkenen.
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AANTEKENEN
Het bestuur van de Stichting Boogbrug Vianen
Walkade 15
3401 DR lJsselstein

i.a.a.: archief

Van Oldenbarneveldtstraat 90 . Postbus 9200 ' 6800 HA ARNHEM
Teleloon 026 - 3774222. Fax 026 - 3774224 ' E-mail: Gemeente@Arnhem.nl

,l - l.'Allll ?f!ft|i

: Sb/rer/06/1 42mlgoffir/ig

: l.E. Gofferje
: (026) 377 35 17

Onderwerp: voorstel tot aanwUzing als rijksmonument

John Frostbrug

Geachte heer, mevrouw,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft aan de Raad van de gemeente
Arnhem kenbaar gemaakt, dat zij voornemens is om het volgende object aan te wijzen als beschermd
riiksmonument. als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

- John Frostbrug, brug over de Rijn

Op grond van het bepaalde in artikel 3, vierde lid, van de Monumentenwet 1988 stellen burgemeester en
wethouders u als belanghebbende in de gelegenheid om zich te doen horen. AIs u een gesprek met onze
beleidsadviseur voor Erfgoed de heer drs. J. Wessels wenst, dan kunt u hem tijdens kantooruren
bereiken op telefoonnummer (026) 377 35 15. Het gesprek is alleen mogelijk in de periode van 6 tot
27 maarL 2006.

Voor afspraken kunt u ook bellen met mevrouw LE. Gofferje. Haar telefoonnummer vindt u bovenaan in
deze brief.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem
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