


Pleitnotitie namens de staatssecretaris van OCW

Zitting: Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht d.d. 15 maart 2006, 10:15 uur
Inzake: Verzoek om voorlopige voorziening (hangende bezwaar)
Procedurenummer: 06/770
Verzoekster: Stichting Boogbrug Vianen

Edelachtbare Heer. Vrouwe.

Aan de orde is het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening hangende het bezwaar
van verzoekster tegen het besluit van de staatssecretaris van OCW (hiema: de staatssecretaris) van
13 oktober 2005, met nummer MS-2005-4338, waarbij het verzoek om aanwijzing als beschermd
monument van 29 september 2005 op grond van artikel 4:6 Awb is afgewezen onder verwijzing
naar de besluiten van 13 mei 2004. Bij laatstgenoemde besluiten is de verkeersbrug over de Waal
bij Zaltbommel en Waardenburg niet aangewezen als beschermd monument in de zin van de
Monumentenwet 1988. Deze besluiten hebben met de uitspraak van 28 september 2005 van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State formele rechtskracht gekregen.

Met betrekking tot het bezwaarschrift van verzoekster merk ik op dat dit thans nog in behandeling
is bij de Commissie voor de bezwaarschriften van het ministerie van OCW. Op het bezwaar is dus
nog niet beslist.

Het verzoek strekt tot schorsing van het in bezwaar bestreden besluit van 13 oktober 2005 en/of de
gevolgen van de uitspraak van 28 september 2005 van de Afdeling bestuursrechtspraak, totdat op
de aanvraag van 29 september 2005 onherroepelijk zal zijn beslist, dan wel strekt tot de opdracht
aan de staatssecretaris ervoor zorg te dragen - indien nodig met inschakeling van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat - dat de sloop van de onderhavige brug zal worden aangehouden totdat
op de voomoemde aanvraag onhenoepelijk zal zijn beslist.

Ten aanzien van het in bezwaar bestreden besluit merk ik op dat dit naar r-nrjn mening op juiste
gronden is genomen en dat het aanwijzingsverzoek van 29 september 2005 terecht is afgewezen.
Dit standpunt is in het besluit reeds gemotiveerd uiteengezet, en in het ambtsbericht van 27
ft!$g120064* aanleidin! van het bezwaarschrift van verzoekster, nog eens fiegeiidift-
verwijs dan ook naar de inhoud daarvan.

Inzake de door verzoekster gevraagde voorzieningen merk ik het volgende op.-Ik zie niet in op
welke wijze de gevraagde schorsing van het besluit van 13 oktober 2005 dan wel de schd-sing van
de gevolgen van de uitspraak van 28 september 2005 van de Afdeling bestuursrechtspraak, voor
zover al mogelijk, tot het door verzoekster beoogde doel, te weten het voorkomen van de sloop
van de brug in ieder geval totdat op de aanvraag onherroepelijk zal zijn beslist, kan leiden. Ten
aanzien van het verzoek de staatssecretaris op te dragen dat er voor wordt zorg gedragen dat de
sloop van de brug tot die tijd zal worden aangehouden, wijs ik er op dat - gelet op het feit dat er
geen sprake is van de zogenaamde 'voorbescherming' (artikel 5 van de Monumentenwet 1988) en



er voorts door de betrokken gemeenten in 2002 sloopvergunningen op grond van de Woningwet
zijn verleend - naar mijn oordeel thans geen beletselen aanwezig zijn voor de sloop van de brug.

Nu het in bezwaar bestreden besluit mijns inziens op juiste gronden is genomen en het besluit -
mede gezien de gronden van het bezwaar - in bez\rtat in stand zal kunnen blijven, concludeer ik
tot niet-ontvankelijkverklaring dan wel afuijzing van het verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening.

Uitgesproken namens de staatsseqetaris van Onderwij s, Cultuur en Wetenschap,

mr. B.M. Kocken,
gemachtigde
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Van:
Verzonden:
Aan:
Ondenrerp:

Nooten, A. van (Adriaen) (DON) [a.nooten@don.rws.minvenw. nl]
woensdag 8 maart 2006 14:40
Kocken, Boris
Brug Zaltbommel

Haffo Bor is,

Bi j  deze nog enige nadere informat ie over de Waalbrug bi j  Za1tbonnel .
Ten eerste infornat ie ten aanzien van de aanvang van de werken door de
aannemer:  Deze vindt deze week (week 10) plaats;  iets eerder dus nog dan de eerder
genoende datum van 1 apr j - l .
Daarnaast ! , iordt  de cornnunicat ie over deze brug hier intern gestroomli jnd.
Bi j  ons zal  d j - t  daarom verder door Roe. l  Sm.i t  worden behandeld (026-3688341)

Met vr iende. l i jke groet,  Adr iaan van Nooten

Ir ,  Adr iaan van Nooten

i t  and
message

Ri jkswaterstaat oost-Nederfand, afd.  wvR Postbus 90?0, 6800 ED Arnhem Te1 026-369g4og
/ Fax 026-3688655 a .  nootenGdon. rws .  minvenra.  n l  Minister ie van Verkeer en Waterstaat

utsc-Lar-mer
* * * + * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aan di t  ber icht  kunnen geen rechten worden ont leend. Di t  ber icht  is
ui ts lu i tend bestemd voor de geadresseerde. A1s u d- i r  ber icht  per abuis
hebt ontvangen, vrordt  u verzocht het te verniet igen en de afzender te
informeren. Wl j  adviseren u on bi j  twi j fe l  over de ju lstheid of  de
vol ledigheld van de mai]  contact  met afzender op te nemen.

This message shal1 not const i tute any r ights or obl igat ions.
This message is intended solely for  the addressee.
I f  you have received this message in error,  p lease defete
not i fy the sender i runediately.  When in doubt whether th is
is correct  or  complete,  p lease contact  the sender.




