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ETNDHovEN, 23 augustus 2006

Geachte confrdre,

Volledigheidshalve bevestig ik onderstaand het navolgende.

Heden heeft mijn procureur mij het navolgende bevestigd:

De rechtbank heefi mijn procureur meegedeeld dat u, nadat de rechtbank u had meegedeeld dat
het kort geding zal plaatsvinden op 31 augustus aanstaande (om 9.00 uur), hebt toeg6zegd dar
uw cliEnt de (sloop)werkzaamheden zal staken in afl^/achting van de uitkomst van hel kort geding.

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADVOCATENPRAKNJK VEREOOM 6 BEPERKT IOI HFI BEDRAG DAT JN HET
DESBEIREFFENDE GEVAL ONDER HAAR EEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDI UITBEIAAID.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten
en notarissen
t.a.v. de weledelgestrenge heer mr R.J.J. Aerts
Postbus 1 1756
2502 AT DEN HAAG
TELEFAXBERICHT NR.: 070 - 5153142
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lnzake: Pr z57o.Boz Leiden, 23 augustus 2006
Stichting Boogbrug Vianen / Staat der Nederlanden

Geachte collega,

ln de hierboven kort aangeduide kwestie deel ik u hierbii mede, dat ik u gaarne mijn
procureursministerie verleen. De opdracht wordt aanvaard door de maatschap Groenendiik &
Kloppenburg Advocaten. De maatschap hanteert algemene voorwaarden. Deze staan afgedrukt op
de acht€rzljde van ons briefpapier en zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht.

Hierbij heft u aan een kopie van de brief zonder biilagen, die ik hedenochtend als eerste heb
verzonden aan de Rechtbank, waarnaar ik u kortheidshalve verwijs.
Daarop ben ik gebeld door de Rechrbank dat het kort geding zal plaatsvinden op 2Z september
a.s. te o9.0o uur ten overstaan van mr. Paris. Het kort geding kon niet eerder plaatsvinden omdat
fir. Paris - die met de zaak bekend is - met vakantie is. De fechtbank liet weten, dat zij ervan
uitgaat dat de wederpartii de sloopwerkzaamheden staakt tot het moment dat mr. paris vonnis
heeft gewezen.

oaarop volgend heb ik telefonisch contact gezocht met mr. Aerts. Hij liet weten, dat hij hierover
nog geen contact heeft gehad met zijn cli€nte maar dat hij ervan uitging dat ziin cliEnte niet
vriiwiltig de sloopwerkzaam heden zou staken. Het zou dan immers nog een maand duren alvor€ns
de zaak op zitting kwam. Hii zou ziin cliente sowieso niet adviseren de sloopwerkzaamheden te
staken, indien hii geen nadere instructie van de rechtbank ontving.

Daaropvolgend heb ik een tweede brief aan de rechtbank gestuurd, waarvan u hierbij een kopie
aantreft. In reactie op deze brief ben ik opnieuw gebeld door de rechtbank.
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Thans met de mededeling dat het kort geding plaatsvindt op 31 augustus a.s. te o9.oo uur ten
overstaan van mevrouw mr. Van Rens. De rechtbank liet weten, dat mr. Aerts - toen hil door de
rechtbank van deze nieuwe datum op de hoogle is gesteld - liet weten dat zijn clidnte de
sloopwerkzaamheden zal staken in ahruachting van de uitkomst van het kort geding. Daarmee is
ons doel bereikt.

overigens geef ik u in overweging om de toezegging van mr. Aerts dat zijn cliEnte de
stoopwerkzaamheden staakt schrifteliJk aan hem te bevestigen. lk heb dat niet voor u gedaan.

Tot slot deel ik u het volgende mede. De dagvaarding dient omgaano te worden beiekend. Een
kopie van de uitgebrachte dagvaarding kunt u per fax toezenden aan de Rechtbank en de daarin
vermelde product ies per post.  Voor de goede orde merk ik op dat u nog,de r iedel  omtrent de , . ,
"mondelinge [ast" van de rechtbank moet opnemen, dat verlof is verleend om te dagvaarden '--'\

tegen de zi t t ing van de 31" 'a.s.

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, dan verneem ik graag van u.

Met vriendeliike groet,

wt? r< ( .
r l  lX.  |  \ ' - , .  l / i  n'' 

" \\ GaJi:- -'--
D.l,G. fimmermans

Biilage(n): 2
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Rechtba nk's-Gravenhage

Unit Kort Geding

Postbus 2o3o2

z 5oo EH DEN HMGRiinsburgcrwas 14r
Posrbvs 766

23oo AT L. id€n

Inzake: Pr 2SZo.Bot Leiden,2l  augustus 2006
Stichting Boogbrug Vianen / Staat der Nederlanden

Geachte heer, mevrouw'

In de hierboven kort aangeduide aangelegenheid zend ik u hierbii drie bi,lagen:

r. een brlefvan mijn correspondente, mevrouw mr. Velboom d.d. 22 augustus 2oo6i

2. de uitspraakvan de voorzie ninge nrechter va n uw Rechtbankd-d. rr april zoo5;.

3. in concept een dagvaarding in kort geding.

lk verzoek u vriendelijk een datum vast te stellen voor de behandeling van het kort geding. De

verhinderdata van zowel de advocaat van de wederpartij, mr. R.J.,, Aerts als van mijn

correspondente ziin: l

24 t /m 28 augustus;

1,4,5 en 7 september.

Eiseres heeft belang bij een spoedige behandeling van deze kwestie (net ats de vorige keer). De

Staat der Nederlanden heeft de sloop van de verkeersbrug bii Zaltbommel weet hervat althans

weer laten hervatten. De Staat wil deze slooowerkzaamheden enkel staken, indien doot miln

correspondente een kort geding aanhangig wordt gemaakt.

tc le loon; 071 .  J l5 58 4l
fax.  o l r  -  517 27 20

www.gro€nandl ik com

d..d!arrrcnir ! :  aAN AMiO r6 at  ar  14t
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tr . r t . r , i . l r .n. . .  yoo,*nird. . .0ar.  t r . . r  r l tcd ' !k '  on dr rahrc,r l ld? v i r  on!  br l r l tdDl?,  ! i  brv i r lc i
. .h r i^rot . r l l i j \ r ' { ideb.p.r l i i r .
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lk wil uw secretaris vrienderijk verzoeken per ommegaande contact op te nemen met mr. Aerts
voornoemd om deze te verzoeken deze voortzetting van de sloop vooralsnog te laten schorsen. Er
dreigl onherstelbarq schade te ontstaan bij uitblilven van een dergetiike mededeling.

In biilage 1, de briefvan mijn correspondente aan mii, leest u nadere detairs over de zaak alsmede
de achtergronden van het verzoek van eisende partii. Mr. Aerts is bereikbaar op telefoonnummer
o7o-St1 j9 45 alsmede per fax op nummer o7o_515 31 42.

lk dank u voor de aan deze brief te besteden aandacht.

D.l.G. Timmermans

Bl j lage(n):3

rs005/00?
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Stichting Boogbrug Vianen / Staat der Nederlanden

Geachte mevrouw Maagdenberg,

In de hierboven kort aangeduide kwestie vernam ik zojuist telefonisch van u dat de behandeling
van het kort geding plaatsvindt op zz septembet a.s. te o9.oo uur ten overstaan van mr, paris. U
liet w€ten, dat uw Rechtbank ervan uitgaat, dat de wederpartij de sloopwerkzaamheden in de
tussengelegen periode staakt. lk begrijp, dat uw Rechtbank mr. Aerts daarover (nog) niet heeft
ingelicht,

lk heb zoiuist mr. Aerts telefonisch gesproken. Hoewel hij over deze kwestie nog geen overleg met
ziin cli€nte had gehad, liet hii weten dat liet rliet aannemeliik is dat de wederpartij vriiwillig de
sloopwerkzaamhede0 staakt tot het moment waarop de President in het kort geding heeft beslist.
Dit zou ertoe leiden, dat de brug - waarover deze procedure gaat - als gesloopt is alvorens de
President kennis genomen heeft van deze zaak. Er zijn dan miins inziens twee oplossingen

denkbaar: Ofwel de behandeling van het kort geding vindt eetder dan 2z september a,s. plaats of
wel uw Rechtbank beveelt de wederpartiide sloopwerkzaamheden in de tussengelegen periode te
staken.

Het betreft hier de verkeersbrug bii Zaltbommel en daarmee een uniek monument. Een niet
vooftvarende aanpak dezerzijds kan leiden tot een onherstetbare situatie. lk vraag u dan ook
vriendeliik om het nodige te doen teneinde de wederpartii te bewegen dat de

te lctoon: o71 .r15 5S 43
ldr:  o7r .  5rZ 27 70

www. t rden€hdi ik.aorn

alardeir€k.nr ' rs:  a0N AMlo 9a 6/r  6r  r ( t
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h.nrc.r l  r r ! .d.ar Dcr4 r t r rn. t ! .drurr  oo d. . .hr . , r r lot  v.n orr  D.r . to!D' . r  f .  b!v l ! .n
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sloopw€rkzaamheden hangende de procedure worden gestaakt en mij daarvan op de hoogte te
h ouden,

Voor vragen kunt u mij tetefonisch bereiken op telefoonnummer o V_S|ISS 843 ot op nummer 06.
41788j25.

lk dank u voor de door u aa n deze brief te besteden aandacht.

D,J,G. Timmermans

rglt}l]7 i t)(]7



/

ADVOCATENPRAKTIJK VERBOOM

MWMR E,D,M. VERBOOM
ADVOCAAT & PROCUREUR

EINDHOVEN
VELDM MONTGOMERYTAAN 629

POSIEUS 2018
sCM CA EINDHOVEN

rEL. [0.40]2452030
FAX (0401 245 2030
E,MAIt MR,VERBOOM@WANADOO.NL

ABN AMRO:483332 526
I.N.V. ST]CHTING EEHEER DERDENGELDEN
ADVOCATENPRAKTIJK VERBOOM

Pr 2354.803

08.122 SBV/ KG tl

Geachte confrere,

onder verwijzing naar bijgaand vonnis in kort geding d.d. 11 april 2006 (met zaaknummer
KG 06/419) alsmede bijgaande concept kort geding dagvaarding richt ik mij andermaal rot u
met het vezoek om in de thans aan te spannen kort ged ing-procedure opnieuw uw
procureursministerie te willen verlenen.

De verhinderdata van mr. R.J.J. Aerts (advocaat van gedaagde) zijn 24 tot en met 2g
augustus, 1, 4 en 5 september. DB verhinderdata van ondergetekende zijn: 5 september
(vanaf 15.00 uur) en 7 september aanstaande.

Voormelde mr. Aerts is werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en
notarissen en bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 51 5 39 45 (fax nr.: O7O - S1S 31 421.

lk verzoek u vriendelijk om op zo kort mogelijke termijn een datum voor de behandeling van
het betreffende kort geding te willen bewerkstelligen en om de voorzieningenrechter daarbij
te wijzen op de grote spoedeisendheid van deze kwestie.

Ter nadere toelichting op bijgevoegde concept-dagvaarding diene het navolgende.

De onderhavige kort geding procedure ligt in het verlengde van de kort geding procedure,
(met zaaknummer KG 06/419: bijlage 1) ), waarvan de behandeling - eveneens onder uw
procureursministerie - op 7 april il. heeft plaatsgevonden.

Bij brief van heden (22 augustus 2006) heeft voormelde mr Aerts ondergetekende
meegedeeld dat ztjn cli€nt, de Staat der Nederlanden, althans het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, de sloop van de verkeersbrug bU Zaltbommel weer heeft hervat, althans weer
heeft laten hervatten.

IEDERE AANSPRAKELI.IKHEID VAN ADVOCATENPRAKTIJK VERBOOM S BEPERKT TOT HEI BEDRAG DAIIN HET
DESBEIREIFENDE GEVAL ONDER HAAR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UIIBETAATD.

C(,

Groenendijk & Kloppenburg advocaten
t.a.v. de weledelgestrenge heer
mr D.J.G. Timmermans,
orocureur
Postbus 788
2300 AT LEIDEN ./
TELEFAXBERICHT NR.: O71 - 517 ZZ 20 (//
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Gedaagde zou vorgens mr Aerts enker bereid zijn om de betreffende sroopwerkzaamheoen
op te schorten, indien vandaag voor 16.00 uur een verzoek om voorlopiqe voorzienino
!gediend zou worden bii de voorzieningenrechter te utrecnt tsJor [!Jt"rrri""nij. 

""
Gedaagde zou in dat gevar bereid zijn om de sroopwerkzaamheden op te schorteriiotoat opdat verzoek is beslist.

Eiseres is echter van mening dat er geen enkere aanreiding voor gedaagde is om desloopwerkzaamheden te hervatten, arsmede dat er geen enkere alnreidlng voor eiseres isom een voorlopige voorziening te vragen.

Ten gevolge van de besrissing van de staatssecretaris d.d. 1 juni 2006 op de aanvraag omde twaalf_bruggen ars groep aan te wijzen is de verkeersbrug over de waar bij Zartbommelnamelijk (wederom) onder de voorbescherming als bedoeld in artikel 5 van deMonumentenwet 1988 komen te vaflen, zodat -gedaagde 
zich thans uit dien hoofde dienr teonthoud.en van het (raten) verrichten van verdere (sroop)werkzaamheden 

""n 
J" orrg, 

"nwel: tot het moment dat inschrijving in het Mohumenteniegister praatsvindt danwer 
-"'

(onherroepelijk) vaststaat dat het monument niet wordt ingeschieven in een van dieregisters.

Hoewel.mr Aerts dit ter zitting.in voormerd kort geding d.d. 7 airril 2006 nota bene zelf explicrerheeft erkend (zie row 4.5 van het betreffende kort geling vonnis) en overigens heeft berust in ditvonnis, terwijl de voorzieningenrechter daarin leveneeni in row +.5; bove"ndien neetjeooiaeeu
dat het niet de b€doeting van de Monumentenwet 19gg lijkt te zijn om de staat in guu"]lln ;t,deze de mogelijkheid te bieden om het ontstaan van de voorbescherming desgewlnst tevoorr(omen door enerzijds de in artikel 3 Monumentenwet 19gg bedoelde procidure op teschorten en andezijds de betreffende onroerende zaak intussen te laten slopen, taat oe staar,althans mr Aerts , zich aan dit alles niets gelegen liggen.

Cliente zou het zeer op prijs stellen, indien de Voorzieningenrechter bereid zou willen zi.,n omte bewerkstelligen dat de (verdere) sloop van de brug vooluiflopend op de behandelinq vanhet betreffende kort geding wordt gestaakt en gestaalt bli.jft.

zoals gezegd is gedaagde namerUk enker bereid om de betreffende sroopwerkzaamheden opte schorten totdat de Voozieningenrechter (van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht)
op een verzoek.om voorlopige'vodrziening heeft beslist, mits dit verzoek vandaag voor to.orj
uur zal worden ingediend. Gedaagde is niet bereid om de betreffende sloopwerkiaamheden
op te schorten in afwachting van het oordeel van de _ te dezen bevoegde -voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (in kort gedin!). De betreffende
sloopwerkzaamheden zijn immers privaatrechtelijk vai aaro.

u bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite en in afidachting van uw spoedige reactie,
verblijft,

E.D.M.
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Geachte mnfrdre,

In antwoord op uwfax van heden, deel ik u mede dat ik mijn procureur, onder toezending per fax
van de benodigde stukken, heden heb vezocht om met spoed een datum voor een koft geding
zitting bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te's-Gravenhage te appointeren.

lk ga er vanuit dat u uw client intussen afdoende zult weerhouden van het verrichten van
(verdere) (sloop)werkzaamheden aan de verkeersbrug over de Waal bil Zaltbommel, mnform
mijn verzoek in mijn brief van 1 augustus jl., totdat de Voozieningenrechter in kort geding
(onherroepelijk) op het vezoek heeft beslist.

Inmiddels verblijft,

met

IBERE AANSPRA KEUJKHEID VAN ADVOCATENPRAKNJK VERBOOM S BEPERKT TOI H EI BE)RAG DAT IN HEI
DESBFIREFB'IDE GEVAL ONDER HAAR SEROIPSAANSPRA(EUJKHEIDSVERZE rcRlNG WORDI UITBEIAAID.
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ErMHovEN, 22 augustus 2006

BesteWim,

Bijgaand de fax van mr Aerts van vanmorgen, mijn brief aan onze procureur en mijn fux aan mr
Aerts.

Om jouwfax niet te overbelasten heb ik de - enigszins gewijzigde . concept dagvaarding nog niet
bij deze slukken gevoegd. Die krijg je morgen meteen in delinitieve vorm).

Heb vanmiddag tevens een lang toelichtend telefoongesprek gehad met John van Miltenburg van
het Brabants Dagblad. Hij zal mij de kranten van vandaag en morgen me1 de artikelen over de
brug toezenden. Uiteraard krijg je hiervan ook de kopieen.
Van Miltenburg is vandaag bij de brug gaan kijken en zag daar twee mannetjes iets aan het
wegdek doen. Hij heeft de indruk dat dit stoerdoenerij is.

Dit was het weer. lk houd je op de hoogte.

IEDRE AA NSP RAKEIIJK HED VAN ADVOCAIENPRAKnJK VERBOOI./,I SBFERfiIDTHE; BEDRAG DAT tN HEI
OEEEIREFFEI|DE GEVAL ONDER HAAR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEDSVERZEKERING WORDT UMEIAATD.
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Geachte €ollcE!,

In antwoord op uw faxbericht geef lk u hierbij de verhinderdata voor d€ komende
periode op. Deze zijn;

Augustue: 24 Vm 28;
Sept6mb€r: 1, { en 5.

Vah mun cllente heb lk beqrepen dat de sloop van de verkeersbrug blJ zaltbornmcl

Inmlddels ls hervat. tndlen vandaag voor 16,00 uul een verzoek om voorfopige

voorzlenlng wordt ingrdiend blj de voorzienlngenrechter te Utrecit (sector

Bostuur€r€cht) ts €ll€nte bereid om de sloopwerkzaa hheden op te schorten tot het

moment dat oo dat venoek is bcslist,

A . w.ral|fi||dan rodan vantdn oD grand vrn !.n ov.Eantofir! v|'r opdrlcht rpt dr o!!mloz! vannooltfiaO talt llrakan !. DrooolaG r
to'tulln N,V, stYr|tld t D.|1 H r r9 .n tn Cach rlrcn in h ci {. nd.br.! rn.. ohd.. nr, 2t1!Jt! 6, g, d. ovc. anlom3t rrJt dc Jlerctr. voodr.^ra

v.n to.o!r||n9, dl! ,Jn tcdcEonlld tlr 0rlfitr r6htblnk Dm ti..t ond.r n.. llo/Z!!!. Drrnn ls aan r.nsp6ltlilkhald,beDcrtl.o o9teno6.r. D.

rtO.|nrnr voolrr$rdja r,vordcn op v.r:o!k t!6t!rondan of rlrn l. DtdgleE€n op w\rt.,tdttltcl4n nl. Lwrlltaltrtlkcnldo hoLdt.t 21.30.1149S.

R,J.l. Aerts
advocaat
t (o70) 51s 39 4s
f (07o) 515 31 42
rjj.aerts@pelsrljcken.nl



U aug aOOE 21: 03 H d v o c e t  e n P r  a k t  I  j  k  Ver 'boom U4U Z452U3u P.3

trnl
To! OaO2+XlO60 Fr-o.: PE]E nucke.t ! DroEgr..vF FD.tut Jn rt: tr6-OS-22-rO: 16 P|g.: Oot

dltum 2? tugustus 2006
onzr rEf. M./SvV10016253

Nlar lk aanneem, heb ik u hlermee voldoende geinformecrd. U$, berichten wacht lk
met belan$telllng tf.

212

R.J,r. Arrts

Met vriendelUke groet,

Fcf. RfJcIcn & D.ooglaavar Fortuitn dvoortln an nottrlsten
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fu-io,
Geachte confrdres,

Wegenb overstelpende drukte en in afuiachting van eerder aangevraagde (kort geding)data in

""alie 
Ear,en was lk niet ln de gelegenheid ori een datum voor een kori gedingzifting aan te

ur.srn op ;n uan de door , 
"ingeleuen 

data. wegens ziekte in week 33 ben ik niet in staat

;;;""-, eeroei te oericlten. Th?ni vraag ik u alsnog mij uw verhinderdata voor de komende

i""k.n mea" te delen zodat if ae Voozien-rngenrechter te''s-Gravenhage morgen om een datum

voor het eerder aangekondigde kort geding kan vezoeken'

lk veftrouw er op dat uw client zich zal onlhouden van het verrichten van sloopwerkzaamheden

en/of welke andere werkzaamheden dan ook waardoor verdere schade aan de verkeersbrug over

J" W""f bij Zaltbommel zou Xunnen ontstaan totdat de beslissing in kcrt geding onhenoepelijk is'

In afwachting van uw spoedige bericht, tekent'

|EDREAAMPRAK:.UKHEIDv^NADVoCATENPRAKT|.IKVERBooM|5BEPERKIToTHEIBEoRAGDAT|NHF''iriiiiliiiEHbE 
civrioNoer He,rc cenoePsAANsPRAKELTJKHETDSvERzEKSRING woRDi UTTBETAALD
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en notaflssen
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