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Beste Wim,

Aansluitend aan ons telefoongesprek van hedenochtend tref je bijgaand de volgende stukken
aan:

1, mijn brief aan confrere mr. R. Aerts.
2. het antwoord van mr Aerts.
3. rnijn concept brief aan de gemeente Neerijnen. (Een identieke brief kan n.m.m. aan de
gemeente Zaltbommel verzonden worden.) Indien je akkoord bent met de inhoud ervan zal ik
beide brieven (met bijlagen) morgenvroeg aan d€ betrefende gemeenten tuxen.

Mr. Aerts deelde mij telefonisch mede dat hij eventueel in hoger beroep gaat tegen de beslissing
van de kort geding r€chter, indien hij de gehele uitspraak heeft gelezen en de daarin opgenomen
overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen in zijn visie onjuist zouden zijn.

Of hij in hoger beroep gaat is derhalve nog maar zeer de vraag. lk ben allang blrj dat wr'j zelf geen
spoed-hoger beroep hoeven in te stellen. Daarmee zou op kode termijn namelijk veel tijd gemoeid
zijn. Mocht de wederpartlj in hoger beroep gaan dan hoeven wij het Hof voorafgaand aan de
zittlng alleen maarte voozien van pfoducties, die wij van belang achten, en dienen wij (slechts)

IEDERE AANSPRA(EIJJKHEI) VAN ADVOCAIENFRANUK VERBOOM 6 BEPERKT TOT HEI BEDRAG DAT IN HEI
DEsBEIREFfENDE GB/At ONDER HAAR BERO:PSAANSPRAKEU.JKHEIDSVERZEKERING WORDT U|IBEIMLD,

op te stellen.
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Pels Rijcken & Droogleever Forluijn advocaten
en notanssen
t.a,v. de weiedelgestrenge heer mr R.J.J. Aerts
Postbus 1 1756
2502 AT DEN HAAG

PER TELEFAX NR. 070 51531 42 V efr

UWREF : RADRY10O16253

BETREFT : 08.101 SBViKG,ZAAK-ROLNUMMERKG06/419

sNDHovEN, 11 aoril 2006

Geachte confrere,

Aansluitend aan ons telefoongesprek van heden treft u bijgaand hei uittreksel aan uit het
eudidntieblad van de kort geding zitting van vrrjdag 7 apriljl. bij de voozieningenrechter van de
reci'rtbank 's-Gravenhage, naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve wel rnoge verwijzen.

U deelde mij med6 dat u uw'cliente per omgaande in kennis zult stellen van de uitspraak.

lk heb u vezocht mij zo snel mcgelijk schriftelijk, bij voorkeur per fax, te willen bevestigen dal de
betrefiende sloopwerkzaamheden met ingang van vandaag ook daadwerkelijk zijn geslaaK,
zodat ik dit berichl aan cliente kan doorleiden.

In siihchting van uw spoedige r€actie, verbliifl,

IE)ERE AANSPRAKELUKHEI) VAN ADVOCATENPRAKTIJK VERBCOI,4 6 BEPERKT TOT HEI BEDRAG DAT IN HET
DESBEIREFFENDE GEVAL ONDER HAAR B:ROEFSAANSPRA<ELJKIIEIDSVSRZEKERING wORDT l-rlTJEIAAtD.



1I aPr eUUE; I / :1t ; HdvocetenPr€Kt r  J K VenbOOm U+U Z+5ZUJU P. J

rtr O6-O4-tt-l4r tS P|qe:0Ol

Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn advacater
en ito|arissen

-

- ro' oro2l52o5o Fron: PaI3 Rl Jckco e lhooglcFver Fortuiin
ccbouw Bad/lon Postbut 11756

Kantoren A r5o1Al oRn Hlag

Koninginlul laneol. in lo telefoonlaTo) 5r5 30 oo

:59t 
^a 

Oen l{aaB !4ww.Peltrijcken.nl

Fcr t.l.tax: 0!aO-24t203O
Advocaten prE ktlrk Verboom
Mevrouw mr. E.D,M. Verboon:
Postbus 20:8
3600 CA EINDIjOVEN

onze ref. RA,/SVV1O016253

uw r.f. 0S. fO1 SBV/KG

inzrkr gtaat / Stlchtlng Booqbru! Vlanen;

verkeersbrug bij Zaltbommel

R.J.J, Aarts
Advocaat
t  (o70) 515 39 45

f (o70) 515 31 42

DJ. aerts@pelsrijcken.n I

11 april 2006

Geachte collega,

Nlar asnleldlng van uw fa xbericht van heden berlcht ik u - mcd3 namens mun

krntoorgenoot mr- Brans - dat cliente ln kennls ls gesteld van de uitspraak van de

voorzi€ningenrechter. Nadlenl cllgnte kan ik u medrdelen det de t

sloopweikraamheden met tngang Yan vandaag worden gestaaku

CllEnte beraadt zich oP dlt moment gver eeo eventueel hoger beroep' Naar lk

aanneem heb ik u hlermee voorshands voldoende gelnformeerd

lVet vriendelijke 9roet,

Ala earrarrnh !d!i ,o.!cr\ ec,.rcn: o0 grlao yon c cn av.rcmko /n tl van o pd .,cH d€t t.lt ntlck n I 01609l€&!r FortlJn N v D€ n"findc

'oonoottchlpvoen'no. ' l r ! ! .st i | t . , ! . | |?nDrF.dGh$del lna.mP.l 'Rudeoopocovec.^ lociz| l .  

lha|g!m.Evoor9a.rderv

ii. gli ip;fr;"ii it,;, t., eritfb vrn d e recho rnk !. Dan F r! ! , D..i n it e€o ..nlgrrkrrl krr.rdib.le.lo n{ o99.t oft.n 0e d9 emlil voo t],ve. rc en

w.dd o! v.r"o.r. tortsr.nd.. .n runn.n ook worden ertriapl*od op wtw,P!l6r!.ken.rn Khr1tc :ltek.iitrl Tlrd'rt 2l to:'l'{q5
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aanhording sloop verkersbrug wer de Waal bij Zaltbommel

Zaak- iolnummer: SBR 06 / 770 (bijlage 1)
Zaak- rolnummer:KG 06 /4'19 (bljlage 2)

ErNDi-rovEN. 1 '1 april 2006

Geacht College,

Namens cli6nle, de Stichting Boogbrug Vianen, zetelend te lJss€lst€in richt ik mij tot U, teneinde
Uw college in kennis te stelleh vdn de meest recente ontwikkelingen inzake bovengenoemde
verkeersbrug,

Bijgaand treft u als bijlage 1 e6n afschrift aan van uitspraak van de voozieningenrechter
(sector bestuursrechi) van de rechtbank Utrecht d.d. 28 maarl2006. Zoals u in de uitspraak
kunt lezen heeft de voorzieningenrechter het vezoek van cli€nte tol aanhouding van het
besluit van de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW van 13
oktober 2005 toegewezen. Bij gonoemd besluii van 13 oktober 2005 had de staatssecfetaris
de brug over de Waal bii Zaltbommel niet als beschermd rnonument aangewezen

Aanvankelijk is genoemde uitspraak van de voorzieningenrechter voor het Ministerie van
Verkeer en Waterstaal (VWS) aanleiding geweesl om de sloopw€rkzaamheden aan de
betreffrande brug te (laten) staken.

Op 5 april jl. heeft het Min sterie van M/VS zich echter op het (gewiizigde) standpunt gesteld
dat de uitspraak van de voozieningenrechter niet tevens inhield dat ook de
sloopwerkzaamheden aan de brug gesiaakt dienden le worden en zij heeft opdracht
g€even, althans laten geven, om de sloopwerkzaamheden te hervatten.

Dit is voor cli€nte aanleiding geweest om een kort geding aan te spannen tegen het
Ministerie van WVS en de voorzieningenrechter te verzoeken het ministerie van \/WS te

IEDERE MNSFRAKBIJKHEID VAN ADVOCAIENORAKNJK VERBOSM S OCEENN'OT 
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gelasten om zorg te dragen voor staking van de sloop. De betreffende kort gedingzitting
heeft vrijdag jl. plaatsgevonden.

Hedenochtend heeft de Voorzieningenrechter het verzoek van cliente toegewezen- Een
afschrift van het audientieblad van de ziiting heft u bijgaand al6 bUlage 2 aan. (Over enkele
dagen zal mij de volledige tekst van de uitepraak word€n toegezonden )

Inmiddets heeft de advocaat van hot Ministerie van \/vVS mij bericht dat de betreffende
sloopwerkzaamheden met ingang van vandaag daadwerkelUk zijn gestaakt.

Bij het nemen van de in de uitspraken genoemde primaire beslissing door d€ staatssecretaris van
het Minlsterie Van OCW, zal de brUg opnieuw onder de voorbescherming van de Monumentenwel
vallen. In de tussentijd, te welen vanaf heden tot minimaal 6 weken na genoemde primaire
beslissing mag ev€nmin sloop van de brug u/orden vefgund of sloopwerkzaamheden aan de brug
worden venicht.

In het vertrouwen U met deze informatie van dienst.te zijn en gaarne tol nadere toelichting bereid,
verbli.jft,

met vriandelijke groet,

E.D.M, Verboom


