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UWREF :

SEnEFI : 08.101 SBV A/ kort geding

ENDHOVEN. 6 april 2008

Geaclrte confidre,

Aansluitend aan ons telefoongesprek Van hedenmiddag lreft u brjgaand de kort
gedingdagvaarding in concepl aan mel de daarin aangehaalde producties, waarover ik mei u heb
gesproken.

De verhinderdatja van mr, R.J.J. Aefis (advocaat van gedaagde) zrin '10 en 14 Vm 19 april. Mijn
verh inderdata zij n 21 , 24 en 2E april

Voormelde Mr. Aerls is werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en
notariseen en ber€ikbaar onder telefoonnummer 070 - 515 39 45 (fax nr.: 070 - 515 31 42).

lk vezoek u vriendelijk op zo kort mogolijke lerm ijn een daturn voorde behandeling van het
betreffende kort geding te willen bewe*stelligen.

Tevens vezoek ik u de vooaieningenrechter in kennls te stellen van de grote spoedeisendheid
van deze kwestie. Ter nadere toelichting op voormelde concept-dagvaarding dien6 het
navolgende.

Bij beslissing d.d. 28 maart jl. (prod. 2 bij de kort gedingdagvaarding) heell de
voozienlngenrechter van de Rechtbank te Utrecht geoord6eld dat de staatssecretaris van OCW
alsnog een oordeel dient te vellen over de monumentale waarde van de verkeersbrug over de
Waal bij Zeltbommel, in het kader van de nog lopende complex-aanvraag tot aanwijzing van 12
bruggen als rljksmonument. D6 verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel maakt deel uit van
deze complex-aanvraag.

Uit het (p€titum van het vezoekschrifi) dat aan de betreffende beslissing ten grondslag ligl blijkl
duldelijk dat het tevens de bedoeling was dat daarmee de sloopwerkzaamheden aan de

IEDERE AAMPRAKELIIKHEID VAN ADVOCA]ENPRAKNJK VERBOOM IS 8E PERKT TOI HEI BEDRAG DAI IN HEI
DESBEIREFfENDE GEVAL ONDER HA.{R BERCEPSMNSPRA(AIJKHEIDSVEREKERIIIG WORDI UNBEIAALD,
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betreffende brug - in ieder geval tijdelijk - zouden worden gestaakl. Tijdens de behandeling van
voormeld vorzoekschrift tot het treffen van een voodopige vooziening leek er aan de zijde van de
w€derpartij ook geen enk6l6 twijfel over te bestaan dat een toe\,vijzing van het vezoek ievens
logischerwijs tot gevolg zou hebben dat de (verdere) sloop van de betreffende verkeersbrug, die
omstreeks de datum van de behandeling overigens reeds in gang gezet was, g€staakt zou
worden.

Na bekendh€id met voormelde uitspraak van de vooz ieningenrechter is de (verdere) sloop van
de betrefiende verkeersbrug ook daadwerkelijk gestaaK, namelijk op 3 apriljl. om 1S.45 uur.

Heden healt Rijkswalerstaat echt€r toch \rrreer opdracht gegeven om de verdere sloop van de
brug voort te zetten, dit omdal de Rijksdiensl voor de Monumentenzorg en voormelde mr Aens
zich thans op het standpunt st€llen dat het dictum van de voozieningenrechter niet zou inhouden
of 6rtoe zou strekken dat de sloop aangehouden dient te worden,

Tot op heden zijn nog geen essentidle (monumentale) onderdeien van de brug door de sloop
aangetast. Vast staat echter dat bij verdere voortzetting vafde sloop onherstelbare schade aan
de brug zal ontstaan,

Het is mij bekend dat Bouwdienst Rijkswaterstaat de primahe opdrachtgever is van de
sloopw€rkzaamheden, Deze Bouwdienst heeft d€ uitvoering betreffende werkzaamheden
ultbest€ed aan Rijkswalerstaat oost-Nederland in Arnhern, tet. 026-3688911, tux 02&3G34997.
Projeclmanager aldaar is de heer S. Markerink en/of de heer A. Rahan Tokman.

Rijkswaterstaat oost-Nederland heeft de sloopwe*zaamheden uitbesteed aan Ballast Nedam.
Regio Midden, tel. 026-3682600 ,lax 026.3643124. projecfleider aldaar is de heer Koster.

De werkzaamheden zijn ingebrachl in - althans worden freitelijk uitgevoerd door - de Combinane
sloop waalbrug Zallbommel v.o,F.. Proiectleider ter plaatse is deheer t.p. den Engetsen die
bereikbaar is via voormeld telefoonnummer Van Ballast Nedam (026-3682600).

wellicht ten overvloade deel ik u mede dat cli6nte h6t zeer op prijs zou siellen, indien de
Voozieningenrechter bareid zbu willen zqin om te bewerksteiligen dat de (verdere) sloop van oe
brug vooruitlopend op de behandeling van hel betreffende kort geding woidt geEtaakt

u bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite en in afiivachting van uw spoedige raactie,
verbliift.
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DAGVAARDING Cotcep7
Hsden, de tweeduizendzes (2006),
ten verzoeke van: de stichting Boogbrug Vianen gevestigd te lJsselstein en te dazer
zake woonplaats kiezende te.Eindhoven aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan
629 (postadres: Postbus 2019, s6oo cA) ten kanrore van haar advocaat mw mr
E.D M. Verboom, alsmede te Leiden aan de Rijnsburgerweg 141 (postbus 788, 2300
AT Leiden) len kantore van de advocaat en procureur mr. D.J.G. Timmermans die
door requirante tot procureurwordt gesteld orn als zodanig voor haar in rechte op le
treden, alsmede woonplaats kiezende te 's-Gravenhage, tei kantore van de Griffie
van de Rechtbank's-Gravenhage op het adres prins Clauslaan 60.

Heb ik:

/

ADVocATTNPRAKTUK VERBooM

Pagina I

IN KORT GEDING GEDAGVAARD:

De Staat der Nederlanden (het Ministerie van
2597 JG 's-Gravenhage, aan de plesmanweg

afschrift dezes latende aan:

Verkeer en Waterstaat) zetelende te
1-6, aldaar mijn exploit doende en

OM

oo

te .. -.....uur, in persoon of veriegenwoord igd dooreen gemachtigde, te verschijnen
ter terechtzitling van de edelachtbare heer/vrouwe Voorzieningenrechter van de
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Rechtbank te 's-Gravenhage, rechtsprekende in kort geding,
houdend in het gerechtsgebouw aan de prins Clauslaan 60.

AANGEZEGD:

Pagina 2

alsdan en aldaar zitt ing

Dat gedaagde op voormelde terechtzitting mondering kan antwoorden op de inhoud
van deze dagvaarding;

Dat het uitsluitend voeren van schriftelijk verweer of het vragen van uitstel niet
mogelijk is;

Dat gedaagde bij verschijning een vast recht verschuldigd wordt van €
waarvan aan on- en minvermogenden vermindering kan worden verleend.

MET DE UITDRUKKELIJKE VERMELDING:

Dat indien gedaagde niet op de dienende dag in het geding verschijnt en de
voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zi.jn genomen, c,e
voorzieningenrechter verstek tegen gedaagde zalverlenen en de vordering zal
toewijzen, tenzij deze hem/haar ars onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

TENEINDE:

Alsdan namens mijn rekwirante als eiseres te horen eis doen op de navolgende
gronden:

1. Bij vezoekschrifi van 13 februari 2006 heeft de stichting Boogbrug Vianen, hierna
te noemen eiseres, de voozieningenrechter van de rechtbank Utrecht verzocht oe
beschikking van de staatssecretaris van het Minislerie van ondennrijs cultuur en
wet€nschap d.d. 13 oktober 200s en/of de gevolgen van de uitspraak van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state d.d. 2g september 2005 te
schorsen, totdat op de aanvraag van eiseres d.d. 2g september 2005 inhoudende
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e€n vgr:zoek om de 12 stalen bruggen die in de periode 1930-1943 in het kader van

het Rijkswegenplan 1927 over de grote rivieren zijn gebouwd als geheel aan te

wiizen als beschermd Rijksmonument, onherroepelijk zal zijn beslist.

2. Bij voormeld besluit van 13 oktober 2005 heeft voormelde Staatssecretaris

besloten de brug over de Waal bij Zaltbommel als onderdeel van de groep niet aan te

wijzen als beschermd rilksmonument, De Staatssecretaris achtte het verzoek van

eiseres om de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927 als groep aan te wijzen

namelijk niet een zodanig nieuw feit in de zin van artikel 4:6 vgn de Algemene wet

bestuursrecht dat het verzoek van eiseres tot aanwijzing van de brug over de Waal

bij Zaltbommol als onderdeel van deze groep in behandeling genomen zou moeten

worden,

3. Tevens heeft eiseres op 13 februari 2006 de voorzieningenrechtor verzocht

voormelde staatssecreta ris op te dragen er voor te zorgen, indien nodig met

inschakeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dal de sloop van de brug

over de Waal bij Zaltbommel zal worden aangehouden lotdat op de aanvraag van

eiseres d.d. 29 september 2005 onherroepelijk zal zijn beslist.

3. Een afschriftvan het verzoekschrift d.d. 13 februari 2006 is als productie I hierb'rj
gevoegd.

4. De voorzieningenrechter heeft het verzoek toegewezen, in die zin dat het besluit

van 13 oktober 2005 wordt geschorst tot zes weken nadat verweerder een primaire

beslissing heeft genomen ten aanzien van de aanvraag van 29 september 2005

voorzover die erto6 strekt de 12 bruggen als groep aan te wijzen als beschennd

monument.

5. Een afschrift van de uitspraak d.d. 28 maart 2006 is als productie ll hierbij

gevoegd.
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6. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, althans (het directoraat-
g€n6raal) Rijkswaterstaat is medio maart 2006 met de sloop van de brug over de
Waal bij Zaltbommel begonnen.

7. Na bestudering van voormelde uitspraak d.d. 28. maart 2006 (voormelde productie

ll) heefl het ministerie van Verkeer en Waterstaat, althans Rijkswaterstaat besloten

de inmiddels gestaakte sloopwerkzaamheden weer te hervatten, dit tot verbijstering

van eiseres.

8. Anders dan gedaagde is eiseres namelijk van mening dai'voormelde uitspraak
inhoudt althans op zljn minst impliceert dat de sloopwerkzaamheden gestaakt dienen
te worden en te blijven tot zes weken nadat de staatssecretaris van OCW een
primaire beslissing over de complex-aanvraag inzake de 12 voormelde bruggen heeft
genomen.

SPOEDEISEND BELANG

9. Het moge duidelijk zijn dat de strekking van de uitspraak volledig teniet wordt
gedaan door (verd€re) sloop van de brug over de Waal bij Zaltbommel

10. Op grond van het bovenstaande is eiseres van rnening dat het ministerie van

Verkeer en Waterstaat, althans (het directoraat-generaa l) Rjikswaterstaat

onrechtmatig handelt door, nu zij bekend is met de uitspraak van 28 maart 2006,
toch te besluiten de sloopwerkzaamheden te (laten) continueren,

MITSDIEN:

Het de Edelachtbare HeerA/rouwe Voorzieningen rechter van de Rechtbank te 's"

Gtavenhage moge behagen bij vonnis in kort geding, onvoorwaardelijk uitvoerbaar

bij voorraad,

1. gedaagde te gelasten dat hij ervoor zal zorgdragen dat de sloop van de brug over

de Waal bij Zaltbommel zal worden aangehouden tot de in de uitspraak van 28 maart

2006 genoemde termiin zijnde zes weken nadal de staatssecretaris van OCW een
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primaire beslissing heeft genomen ten aanzien van de (complex) aanvraag van 29
september 2005 voozover die ertoe strekt de 12 bruggen als groep aan te wijzen als
beschermd monumenl.

2. gedaagde te veroordelen lot vergoeding van alle schade die is ontslaan door de
sloopwerkzaamheden die na bekendheid van gedaagde met de uitspraak d.d.28
maart 2006 toch hebben plaatsgevonden.

Met veroordeling van gedaagde in de kosten van deze procedure, waaronder
begrepen.. . . . . . . .

Koslen dezes voor mij, deurwaarder, zijn €.

Eiseres is niet BTW-plichtig

p. A


