
<--..-

'li , I rr

Kon t  6ED urut



^^ -  -^ ?nne 1 i .  2.7
OSasep 2OO6 1O: 2?
0y/09 2008 10 o8 FAX

,.

t YOPIEA
RECIITB{YK'+ GI{aIENEAGE
s€ctor civicl ntcb: - rcorzicnin8eru:echter

Y_T:j:l*qn r.qhg van E scptcdnbff 2006,gEwczea n de zErk ocr rtlnqmmgr KG 06/1023 van:

de srhhring
Stlchtilg Boogbrrg Vlercu,
Br\€rtjgd tr Usselstein.
oisores.
procurcur mr.. D.J,G, Timns;61gn5.
rdvoolfi mr, E.D.M. Verboon te iindhoven,

tcgon;

dc Sterl der Ncdedroden flvlinistcrie vrn Vgrkscr en Wderstart),zctElcn_dc tc's-Gravcnhate,
gedrrgdc,
progurpur mr_ R.J.J- Aens.

Prnljen r,rzordcn hirrni ook ,dc 
Sthhdng, en .de Stsst, gcnocrnd.

L D,r feitcn

Op FooO vrn dc stuldcn cn ltel-vsrltudetde Gr zifing van 7 apnl 2006 wordt indit gcding vdt het volgende uitgct|{It,

t.l. BU &hbommcl ligc,n &ie. brugggn over__de Wral, cen spooftrug uit 1069 entwcc bruEgcn voor wervcrkceruir ni-pec**fiit t"iJiilgii"." f ppr. Dc brug uir1933 is gcbouwd in ha kader"vrn f,Jt ru;ir*Jg.np'f-, ;g;; 
^* 

]vordr rhrrs 8longwecr tiel jag nict m.cr p.bruikt O"zi t*g-zal i'ir'l"'t1'r*.g ,de brug,of ,dcbrug ovcr dc Wael b;j Zrltbo-mncl, *;;;;;;"";;:

f .2. Tot 17 fsbrurd 200jr had. de Srichting volgcns hau sbtutcn kort gozEgd tendocl hct bchouder v r ccr brug oye? Uc Lel Ug iia"",r_ - --'-.

Ll. In 2002 heen de Stichrins \€rzoeht de brug ovcr de Waa.l bij Zattbommel eanle wijzca ais boschermd (riiki)morrumcat in dJzrn van de fi-oiumcntenwer l9tt.Bij-.bestuit v!n. 13 mei zbdl ircen d. sh"L;;;;;l.1".6Tj.r_1., cuthrur enwctcnschap (hicma ook .dc ltrh'.ft "fr ',';;ili;:"il;ff 3,i1[ffi i,iiffi ff i:3:::;}"";X*:l:oaocp aangoward, Dic rechcmiddcie" j,{J:n ..i"i gr.i-irirr_ vsrwese, korrg€zogd, de stsotriru doelstclling oro ae Stichting lor li Sbruari 2005 had.
1.4. Sindr I 7 februrri 200i bcae

'DD stiohalng h.ci t"o doet. 
len & statutcn van do stichting ha volgendc;

h?t b6houdln vEn dc tr,odf brur
"- 

rr., rujir-riip;*- 
qs!8€n ovrr d' gFotE rivirr'n die g6bouwd zin in hcr krdcr

trst ondcr dr |,ldrcht brengen van 
-dcl,vaardcn 

.n d-e schoonhid vln dcz, bruEgcn;voofts rt hsrga! mlt ?.n cn arrde, rc€hrst .rts of z.;arfinli,?-.na r,orOt of da.fiocbivordcrlljk kED djn allss h dg ru1nrg;6 ztn dcs rreord!.,

lll_l L".r,l dc (gc*ijzisde)':jl" 
"T dc,srichrhg bedocldc tw..tf brus,sen(n,Ernr ooK 'dc twsatf bru8gen') 

l-U:-r\3. &i".!T-gSl1 ;fi;*Jn ot beschermdmoDumenr in dc zin vrn dc rUonyllcnwd rCAaliJn v;-aaiurf bnrggen isSsngcwclcn 8b gcncentclijk rnonumcnt
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1.6. Bij brief vu 29 ecptcmber 2005 heef, de Srichring dc starrssagrctaris
vcrzocht om dc tw*lf bruggen (gszamentijk) ean tc wijzcn als bccohcrmd
moDument. Nrar eanlciding van dczs briof hecft dc $.atssecrEtarir op I3 ohobcr
2005 het bcsluit gcnomsn om 'dc bnrg ovcr do Wral bij Zaltbornmcl' nict san tc
wii26n ah begchsrmd monuncnt, op grond va! hct bcpa.llde in artikcl 4:6 v[n de
Algemcnc wet b?stuunrc€ht (Awb) on ondor venrljzing naar hEar hiervoor
ganoarndc bcsluit vgn 13 noi 2004, Bij brief vnn 2t nowmbcr 200j hccfi de
Sfjchting beavaar gcmaakt tegcn dat bcsluit va'l de staatisrcrctris. Hicrop is bij
brigfd.d, 17juli 2006 bsslist, zoals hlornr uitecnge?Et zel worden onder 1.9.

l.?, Blj vctzockschrifi van l3 fcbnrari 2006 hccfr dc Sticlring aan de
voozieningcnrcclrtet vrn dc rcshtbanl Uhccht, rrctor bostursrecht vctzochl
enkclc voorlopigr vooreirningen els bedoeld ia arfikel E;81 Awb tc &oflcn. gii
uilspnsl yut 2E mrrrt 2006 hcei de voorzicninjcnrechtcr ondcr mesr rls voh;
bcslist:

'Dc voordenilgcnEchE ;
3.1 wij3t h.t vcrrock tot, in dio zjn dat hct b;lufi vql ldc ar6rssc€r?tr!'isl v8i 13
oklobor 20oS wordt grlchol:t tot zcs qrkEn nadr.t [dc $lrislccrehris] eet primdru
b?tlisiing haefr garomar tEI r^tnziro vm da aanvtreg van 29 scprcrnbar Z0o5 voozovcr
dic rrloc rtrckt dc 12 brugge ah grorp raD tc wijreD rl5 bcschtnrd monument; [..],

1,8, Op9 rugustts 2005 hceft dc gcmeejE Neerijnan arn dc Stlat a;n vcrgunning
vcrl"eod voor dc sloop van het noordoliik dcel van de bnrt. Da warkingsduur vai
&zc vcrgururing is reccttelijk vcrlongd. Mcdio maart 2006 is mei de sloop
begonncn, Kon drama is de cloop gcstmkt. Vcsvolgrns, lort na voormelde
uitrpnrlr van 2t marfl 2006, is de :loop w€er heryEl BU vonnis ven I I rpril 2006
vrn da VooEicningenrechter te's.6ravcnhegr is de Staat gcbodcn crrvoor zorg te
drrgrn dat do rtoop voo de bnrg zat wordar aan3choud6n tot zos wckon nrdridc
sta4s3€crctrds rcn primairc bcslissing hccfi garorncn ten arazion van dc
(complcx) rsnvnrg van 29 sogember 2005 voorzover die cnoc lrrkt de 12
bruggco als goop aelr tc w$rrn als blschcnnd monumant,

1.9. Bij bricf d.d. 17 juli 2006 hceft dc Ministcr vur Ondcrwijs, Cultuur cn
Wotcoschap bcslirt op bct Qcavearsohrift !'eD dc Stjohting van 2l novcrnber 2005.
Ha beslult vrn 13 ohober 2005 is hcrrocpcn en gooordeeld ls det

'aknog urhoudclijk op hc vcrzock d.d. 29 laprcmbcr 2005 rot unwij:ing vao dr '12
ttlle{t brugiitt ovcr dc groE rivia 4 gebouwd in het loder vur ha RiJkrwcgcnplan
1921 sb a{n monun?rn €q. MonurnrnEncomplox [dientl ta word.n b.jlist.'

En dc volgendc alince in deze bricfluidt:
'Ditaungundr b jntniddek bij br:tuit van I junl 2006, kcnmrrk MS-20054130 ctc.
inloudtluk b.sliet op hEl vcrzo:l d.d. 29 r.prenbcr 2OO5 rot aanwijzing als g!€{ yeh
12 btuggBn, traarondcl bogrupcn do voonaalije verkcesbrug over dc Warl bij
Zahbommsl, rodat daarmcc aso hEt dvtrt gan voornoemde conraircic is vokhra, IL
moge u ntar bcdoald bcalurf vrn I juni 2006, &t in d9 glaaE kotnt vrn bet drrns
htrroopon brsluit vrlr I3 olctobor 2005, vrwijzcn.'

1.10 Dc stsstssecrrterir hecft bij bricfvan I juni 2006 hct vcrzo€k van de Stichdng
vur 29 ssptsmbsr 2005 tot a$wijzing rls 66n gczamanlijk bcccbermd monumcnt
mst bctrckking tot de grocp vm do 12 bruggcn gclct op dc artikclm 3 c.t 4 van do
Monumcnlrnwcl t 988 afgcwczcn

Ll I Bij bricf van I I juli 2006 hecft dc Stichring bealaar gcmaah tcgcn voonnold
bcsluit vrn I juni 2005 en op 14 augustus 2006 hceft zij tlrzaka ean (aanwllcod)
beapla$ohtrift ingcdi*rd. Bij briof d.d. 18 augustus 2006 hccft de ministcr dc
Stichring loton wEtcn d$ hct bezwagrlchrifr voo{ edvisrdng ran de Comnrissie
voor do bczwrarschriftcn van het nioistric zal wordcn voorgclcgd.
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l.l2 RijkswEterEttst ha.fr op 2l rufustus 2006 ccn pGrsbcridtr vcnpr€id md de
mJ,edaling. dat de sloopwerlczaemhcdcn aan de bru3 zijn hcrvar. pci 23 augustus
2W5 zijn dcze watzaafibcden (walerom) gestaalti in- verband mot het ad'or de
Sttchting unggspsrlrcn ondcrhrvige kon geding.

2. DoJldEiol.lelronden drervoor cn het rerrrcEr

Do Stichting vordcrt - akclijk wecrgegern - do Sbrt op straffc vsn eBn
dwmgsorn tc gclastcn dat hij e*oor ztl zotgdragcn dar dc sloop ven de brut ovcr
de Waal bij Zltbommel zal worden .8ngchoudsn totdat di pcrlodc via de
voorboschrrming in de zin van da gonumcntcrwct ISEE mct b;fekfting tdr dc
complrrtasnwlag ir ziit. gehcr,l al zi)jn vcrstr:kcn, mct koctcnveroordclingl

Drstoe vaerl dc Stichting - zs.ke[if. wcergcgav.n - bct volgcnd: aan. Op I jr.rni
2006 hcsR do stllBrccretaris ecn bcsluit grttgmcn ten aanzjen van- de
complcxaarlvrug in dic zin drt da rurwsag is afgrnrizen. Dit bcsruit is ecn bcsluit
in do zin van anikcl 3 lid 3 vm dc Monumcnt€nwot lgEE cn om di. ,rden volt de
brug ondor & \roo?bcschcrming alc gurocmd in artike.l 5 vrn dc Moouracntcnnrt
l9tt (hicma; 'dc voorbeschcrrning), Er is immcrs no3 nla (onhcnoepclijk)
vlsrgFseld of dc brug El dan nist voor bcschtraring ale rijlismonumart -in
aanmcrkhg kornt arngrzien de Sticlrdng ragcn het voomoemdo beeluh vrr t juni
2006 eon bcarrarschri ft harft ingcdimd,

Dg Stgrt voe$ gcno{ivEcld vcrwccr, Volgcns do Stast kan dc aanwaag on
completbcrohermlnS van dc Stichting om forrnecl j'rridlsche rtdcocn nier lcidin iot
voorbcschorming onrdat hct stclsol vsn de Monumcntcnrvet lgtt zioh tecen En
dergslijke arnwlag vctzGt. DE Monumgntanwct l9B8 voorzict niet in dc
mogclijkhaid om ds twealf bruggcn un r€ wijzcn ols ddn monumcnr. Do mag of
cen complvx van objecten voor beschcrming in aanmaking komt, krn vcrder-pas
cs11 de ords komcn indran elk onderdc:l rb zoderig zclfstandig ab boschennd
rnotnuftcnt iJ rlngowazion, aldus dr Staat, De compbxaanwaag is daerom door de
Stalt vqrraajd (gcronvenferd) in individuelo arntrlggn tot b€s;hlnning v6n dc tot .
hot cornplex bchorsnde objoctcn. Gelsi hierop is ct volg:ns & Staat lcen sprake
ven voorbrlcherming 'rrr dc brug ovcr dc W.al bij Znltbonrmcl nu rcoAl lij bisluit
vrn l3 mei ?004 onhmocpelijk ie beslist dat de waarden onvoldocndo ziio om ecn
arnwijzing rls bcscherrd monurnani in do zin ven dc Monumcnt"n*er lggg t,
reclrwaardigen .

3, Dr bcoordclinEvtn hcr roschil

3.1, Dc Stichtint legt aan haar vord€ring Dn groadslag dat de St8lr jcFns ha.r
ourchBflatig hlndcll, De burgrrlijkc rcohtor, in dir gevat do voorzieningenrcchter
in kon gcding, is da$om bsvocgd om van de vord.ring van dc Stichting kennis re
nemGn. Nu vr^cgt rl dEt racds met dc sloop van de brug was bcgqnn€D, is daarmce
hcl spoodcisend bolang vrn de Stichtlng bij ondahrvige vordcring gcgcvcn.

3,2 Putijcn zijl hct cr over 6ens dat de primair€ b.slissing op de aanvrarg vrn !!
sr?llmbcr 2005 voorzovcr dic ortoe srd<t dr tweAlf brirglen rls grocp ran te
wuz*o-Els bcschcrmd monum€nl, inmiddcls is gonomcn bij ha bcsluit vrn I juni
2006. Deannec Ebd y$t drt in zovemc ir voldran aan het kon gcding vonnis-yan
l l ryril 2006, Vs.rt stlrt tcycne dat de Srichting tegcn dit besluit bizwaar hceft
gernre.kt binnon dr tcrmlin y|[l zes wokon. D€ vr&g dic partijen rhens verdlcld
houdt, b ofdc brug els gcvolg derrvrn thans vrlt onda de vorbcschcrsrins.
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3.4. Of sl d8:l nict spnkc is van voorbcsclerming rs van bc)rng voor dc waag ofdc
Stilt thens gerecltigd is om de sloopwertzaamh-cdcn tc vcnicitco. tmmrrr,inJ.i*
de bnrg ond* dc voorbcscharmin! valt, dient de Staer om schooiog 

"an 
dii

voofb$chcming te vragan trnainde tot hct (verdcr) slopoa van a" Unig ov6r-t
kttulrn. g8ut. Jldirn €chtcr geen spra]e is vgn voorbcschcrming is de-St.t ;
brg'nsol gcrcchtigd on da sroopwoikzaamhcdcn tc vcrrjshtcn toi'rii uu siirnrini
sehoFing 1'r!F v|n het beslujt ven I junj ?006.
Zoals d. St..i tsrccht bccf, baoogd, bcacft dit ecn discusslc oyer 6€n wrag vin
bcstutnereghtllijko aard waarover (uitcindeltJk) dc bestuurs*chrot aieit te
oordclan. Immcn rh bamt*oodiog van voormildc vraag hangt grorcndeels afv:n
hcl oordccl mot bcuclrklng tor d6 0uisiheid vnn dc) een hlat bcitu-it van l juni 200i
ten gondslrg liggcndc visic vq de Sraal dar cerr wzock t6t complexlcsDhe..ioc.
acls door dc Stiohtlng ingpdicnd, niot pasr blnncn hct'"t ir"i""-"'l"j
Monumcntcneet 1988.

3,5. Turscn pfftijcrl sbst nict ter discussic d8t do vgorzieflingelrl|echtcr van dogo9tor besnunrccht in dit ycrbsnd kgn wordcn vezodht om een oordcel, Tot on
hcden bccfi goon. dcr bcidc panijcn €en daartoc st rkk.nde vordering i"gJ;"d
icdcr vanuit hun instck dat de ander durlos gchoudcn is. Mea in tra U[lzonOcr
l::* 

d:,sli:lrins in dir vcrb&d baoo_gd drt rtjJcns dc mondctinge beh$aoitng d;i
heett gelatC tst voormcld vonnis van I I apnl 2006, rusecn panijen uiwocrig ran de
:111,: {a1r d.ar de bnrg pngrvol3c.vrn.dc primairi Ucslissinf ip'Je
complex Jtvrtrg rtsnog onder dc voorbqschcrming aou komcn te vellen. bclcthicrop zel de bcsnrursrccbter bear, als zij in dit vorband om een voorlopige
voorziuring zou wEBen, in haar vordering nict ontva:rkclijk vorklaren, aldur tc
Stichting.
D. lt11t h€cfi ds yr.rgale ven do Stichting vnn hctgoon tljdcns voonnctde
mondrlinge beiratdeling ls b?rplokrn, nicr bctwas! docti stelt i* u- 

"i1" 
f-t

sp'kc.is verr vootrchrijdcnd inricht. omdct do aanwaag rct complcxbeschcrming
als zodurig niet i! bohrndcling g?nomen kan wordar, kin do* eanwrag ook aiji
lqdar.lot voorb.rchcEring _zodrt h.t, a,ldus de Sbrt, ni.r op zijn wci ligt orr
Fnors|ng vafl dle v@rDsscnGrming t! vrrgrn. De Stal is v:rdcr stceds beEid
gc14rcc61 dc lloopwerkAtrthedcn op e schoftcn totdsl da bestuursrechtcr een
vmrlopig qordccl heofi gegsvcn ovcr de vraag of hct bcrlujt van I jrni 2006 dc
toct! d€r lsiiick kan doorgla|It, rlduc de Strrt, doch dc Stichring heeniiervan g".n
gcbruik gemarkt,

3.6. Gegcven ha voorgaandc ir de voorzioningcnrschler vrn oordeel dat alvorcns
defnltlo{ dc sloophamer in dc brug kur worden gczc! dc bcsoursrechrlr .lsnog degclegenhcid rnoa krijgcn nldcr r. oardclen o"ei dc iuisthrld van de door do Siraryoor8Cstrnc 

. intapr€trtlc van dr MonurneDEnwet lggg cn de daaruit
vmrlvloeisndc conl6qucntiGs voor. da brug Hlcrbij wordt rncogslyogcn drt tusscn
putijco niat ter dlscucsi" s*at dar dc ontl,erhavige raavrrag dc clrsre In ziln sooi ;*
cn rls zOden ig nog n iGt o€rder in enige bor ou rsrcchto l$ kc-b erpqp5pjg ccdur€ lan .de
ord_r- gestcld ls g"wE€rt, Vord* past het binnen het stoicrcl 

'.' 
do Mon,-"nt rrr*i

l9tt dat lsrst hEt oordeel vln dc bcetuursrechtcr *ordt giavlaryd s.lyorcos lot
frirlijkc rutvocring vrn eon voorgenomcn tloop wordt *crgign
ZOnd Calrrrcr ccn oordcol ts vollon ovcr dejuisthoid van dc staldpuntcn over cn
weor, lchr dc-vootzicninprechtcr dc StaEt dc meest gercdc panij om zijn visic tcr
to.tsing-ra' dc tcrzekr bevocgdc voorzicn ingeruechd 

"- 
j" seiror bcituunrwhr

l:olj: lusqlDc St at brrocpl zich im-mo*.op eeo uitzondering op dc regct van
6c Moaumeritcnwct l9t8 dir voorbescbcrming rot g?yolg hocfi. In afuiohting
d8lrvan zal thms op nr te merdcn wijze wordt bestid det di rroopwerkzarmhedcn
diencn te wordcn opgesohon.
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3.7, Nu da rcrdcring in voonnalde zin toewij sbrar vrordt gcroht, zal do Steaq als dc
op dit punt in ha ongelljk gestcldc panij, worden vcnpJzen in dc kosten van h?t
g6ding.

4, De bcslhsi0g

Dc voorzieniaganrochtcn

e_ellodt dc Staat avoor zorg rc dngcn &i de sloop van dc brug ovcr de Waal bij
Zaltbommcl ul worden a$gdtoudsn toidrr de rirzsle bevoegdc
voonicningcnrecht€r vrn d. sector bcrtuursrccht op vcrzook van do SUat iql
oodccl hcoft gegcvon mct bstrk*ing lot hct besiuit van I juni 2008 olr dr daanrn
tan g?ondrlag liggrndo ovorucging:n;

vcroordcclt de Sbat in de kosran ven dit gedin$ rot du,rvorrc aan dc zijde van de
stichti8g bcgroot op € L146,E7,., wpanrn € E16,. agn salarie pnccueur, € 24E,-
aan griffiartcht on € 84.87 arn cxploo*osan;

vakldert dlt vonnis to! zover uitvoerbrrr bij voorraad;

wijst afhot nser ofandcr gcvordcrdc,

Dit vonds is gcwlzen door rnn F.A,G.M. van Rans an uitgosprokcn tor openbare
ritting van 8 ssptambor 2006 in egcnwoordighcid van de griffnr.
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