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ABN-AMROj 4t] 33 32 526
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UWREF :

BFTREFT : 08.122 SBV/KGA/V Zaltbommel ll

ETNDHovEN, 14 september 2006

Stichting Boogbrug Vianen
t.a.v. de heer W.J. van Si j l
Walkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN UT

Beste Wim,

op 8 september jl. heb ik mr Aerts desgevraagd mijn (onze) verhinderdata opgegeven in verband
met het door hem in te stellen hoger beroep tegen het kortgeding vonnis van die dag.

Blijkbaar heeft mr Aerts op 8 seplember eerst een vezoekschrift voorlopige vooziening gevraago
bij de Rb te utrecht. In verband hiermee heeft de Rechtbank utrecht mU op 12 septembei jl. een
pakketje met stukken toegezonden met een begeleidende brief, Omdat dit pakketje nogal
ongebruikelijk was samengesteld heb ik een ovezichtje van deze stukken gemaakt en de
betreffende stukken uit dit pakketje die jou nog onbekend waren er aan vastgehecht (zie b'rjlage
1), zodat je het spoor niet bijster raakt.

Voor alle duidelukheid: uit dit pakketje heb ik alleen hierbij gesloten de brief van de Rechtbank aan
mij d.d. 12 september jl. alsmede het vezoek van mr Aerts om de voorlopige vooziening / het
voorlopig oordeel (in het ovezicht aangeduid door mij aangeduid met I en ll). De rest van de
bijlagen (Al, 43, A4, A5, 46) is je reeds bekend.

lk heb de Rechtbank Utrecht vanmorgen mijn verhinderdata per fax toegezonden (zie bijlage 2).

Verder heb ik nog een brief van de Rechtbank utrecht ontvangen in de zaak met nummer 3190,
een brief in de zaak met nummer 3116 en twee brieven in de zaak met nummer 2g26. De eerste
drie brieven (zie bijlage 3) omvaften een vezoek van mr Aerts om als derde belanghebbende
deel te mogen nemen aan het betreffende geding, bij de vierde brief (zie bijlage 4) is gevoegd
een inventarislijst van O.C.W. met de daarbij behorende stukken. Van deze inventarislijst zend ik
je alleen een kopie van het algemeen deel = A van bijlage A8 toe, de rest is jou reeds bekend.

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADVOCATENPRAKTIJK VEREOOM 15 BEPERKITOT HEI BEDRAG DAT IN HEI
DESBEIREFFENDE GEVAL ONDER HAAR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UIIBETAALD,
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Verder ga ik als een haas de in de pleitnota van mr Aerts genoemde jurisprudentie opsporen
(enkele uitspraken zijn mij reeds bekend, deze zijn niet van toepassing), het aanvullend
beroepschrift Lek afmaken en het bezwaarschrift sloop Neerijnen maken, zodat ik je deze uiterlijk
vrijdag ter beoordeling kan toezenden.

Intussen heb ik ook een nota van onze procureur Groenendijk Kloppenburg ad € 179 ontvangen
(voor het aanbrengen van de kortgeding zaak).

lk zal ook alvast die € 1.148,87 gaan innen bij mr Aerts. we hoeven hiermee niet te wachten
omdat het vonnis "uitvoerbaar bij voorraad" is verklaard door de voozieningenrechter.

lk houd je op de hoogte,
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i tTroTa:-
OVERZICHT STUKKEN ONTVANGEN VAN RECHTBANK UTRECHT 13-09-2006

i t ) br. Rb Utrecht, sector bestuursrecht d.d. 12 sept. 2006-09-14
Procedurenr. SBR 06/3347 BESLU T2 G02

Bij lagen:

A1 besluit d.d. 1 juni 2006
(MS -2005 -4330; -4335; -4336; -4338; -4339; -4342; -4343; -4344;
-4346; -5117; -5118; -51 1 9 en -51 20)

Verzoek voorlopige voorziening (oordeel) over de vraag of het besluit
Van 1 juni 2006 de toets der krit iek kan doorstaan, d.d. B sept. 2006

Aanvullend bezwaarschrift d.d. 14 a0gustus 2006-09-14

Vonnis in kortgeding van 8 september 2006 gewezen in de zaak met
Rolnummer KG 06/1023 van SBV - Min. V. V eryWS.

Pleitnota R.J.J. Aerts d.d. 31 augustus 2006 KG 0611023
Voorzieningenrechter Rechtbank's-Gravenhage

Aanvraag d.d. 29 september 2005 SBV tot aanwijzing beschermd
monument van de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927 (zonder
bij lagen)
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verzoek voorlopige voorziening van De Minister van

Verkeer en Waterstaat te 's-Gravenhage

Geachte mewouw,

i_ r ,

Hierbij zend ik u een kopie van een bii de rechtbank ingekomen verz-oek om

voorloiige voorziening en het daarin genoemde besluit'

c"ri"ti a"" inhoud van-dit besluit wordt u in het kader van llet verzoek om een

voorlopige voorzienlng aaqgemerkt als belanghebbende Dat betekent dat u

als partij deel kunt nemen'aan dit geding'

In verband met een mogelijke behandeling ter terechtzittir€ verzoek ik u de

-^^r-ir--nL ̂ -mirirtpll i i t<.cnrifteli ik in te l ichten over iedere
griff ie van de rechtbank

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over de verdere behandeling van het

velzoek.

L750 r
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Spoed dir€ct ter hand st.lt..r (per telefax: O3O_
2233t4a)
De Edelachtbare Heer/Vrouwe Voorzteningenrechter
van de Rechtbank Utrecht
sector bestuursrecht
mr, M.E. Companjen
Postbus 16005
35OO DA UTRECHT

ohze rer. RA/DR/ 1OO 16253

in:ake Staat (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat)/ Sflchting Boogbrug Vianen

I september 2006

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

De Stlchtlng Boogbrug Vtanen (hterna: de Stichtinq) heeft op 29 september 2OO5 bij
de Staatssecretaris van Onderwus Cultuur en Wetenschappen (hierna: de
Staatssecretarts) een aanvraag ingediend om de 12 bruggen dte gebouwd ztjn in het
kader van het Rijkswegenplan Lg27 ars groep aan te wuzen ars beschermd monument
(bil laoe 1). Bij besruit van 1 juni 

,2006 heeft de staatssecretans oeze aanvraag
afgewezen. Een afschrift van djt iesluit is bijgevoegd als bii laoe Z_

De Stichting heeft teqen dit besruit (pro-forma) bezwaar gemaakt bu brief van 11 juri
2006. BU brref van 14 augustus jr, heeft zij de gronden van het bezwaar aangevurd. Degronden van bezwaar treft u hlerbu aan als bll laqe 3,

Bt uitspraak van heden (biiraqe 4) heeft de voorzrenrngenrechter Rechtbank !_
Gravenhage de Staat der Nederlanden (Minister van Verkeer en Waterstaat)
oPgedragen een verzoek om voorlopige voorziening In te dienen bU uw Rechtbank. Dlt
om een voorlopig oordeel te krl jgen over de vraag of het besturr van 1 junt 2006 de
toets der krit iek kan doorstaan. Namens mijn cli€nte, dc Mlnlst€r van V€rk€€r €n

Alrc rcrk..hh.den wordcn E,d.hr op q,ondsn en ov6ro€nkomst vrn opdEcht met de naamroze vsnnoobEch.p e.t. Ruck.a & orooot.GError.'ln v 
' 9€ve5ti9d t! ocn n'as 

'n 
r4qGchrw€n In het H.ndd..!sr$.; o"a", 

",.-iiia:irro. oc ac ovs.r^rmsr 
"un 

dp .rrd-. wo.,.ird.nv.i loeD.fqng, dre njn g.dlpoD.€rd r.r pdm€ F.htban& oen Hi.g o;.r n. r.,of>oO!. 
-o1-,dreemenewoo*..ids md;" "p *-."i i.;.,""ac" oar" t.,i.apr.g-;ilt;1;;.iiil,1."fl;1lT,f:"Jlfl?.;'.tlTjJ1,:jJ.ii:8T.""

R.J.l. Aerts
advocaat

t  (o70) 51t39 4s
f  (o7o) 515 31 42
rjj - aerts@pelsrUcken. n I
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Frod: pels Rijckh & D.oogfeever Fatutjn

datum 8 september 2006
onze |Ef, M/Dv1oO16253

70 5t53100

at: o6-{9-Oa-lzl. 29 
""n",ffi

W.tcrstrat, dien ik dit verzoek h,erbij in. Het standpunt van ctidnte dtenaangaande isverwoord in bugevoegde pleltnota (bii laqe S).

Gelet op het bepaalde in art. 8:g1, l id 2, vande Awb is cli€nte van mening dat voorhaar het connexiteitsvereiste ontbreekt orn voornoemd verzoek te doen. CllCnteverwryst In dtt verband onder n

::::i::*:l;i;"n*l=:="":ff'ffi ::*";:';'lffi ':il'1"::J:'*
daartoe strekkenaa ,rt"p.rut t"8a8o3.' 

lid 3' van de Awb en per ommegaande een

Voor de aan deze brief te besteden aandacht zeg ik u btj voorbaat dank.

Hoogachtend,

.--. -'F- =.>

7;.'---:>>

Pcls Ruckcn E Droogle ever Fortutrn aclvocaaen en notadssen

R.J.J. Aerts

0t{TvlNcEt{ 0 8_09_2 0 06 14:32 VA _+31
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ADVOCATENPRAKTI.IK VERBOOM

/
A r:vclc:r-T[::N FrR A K-l-l ."t K v F-F? Bootvl

Rechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht
t.a.v. de gri f f ie
Postbus '1 3023
3507 LA UTRECHT

PER TELEFAX NR. 030-22 33 548 r,/

UW REF

BEIREN

EINDHOVEN,

procedurenr. SBR 06/3347 BESLU T2 G02 uw brief d.d. 12 sept. 2006

08.122 SBVMV ll Zaltbommel

14 september 2006

Geachte heer/ mevrouw,

In antwoord op uw brief met bijlagen d.d. 12 september 2006 treft u onderstaand mijn
verhinderdata voor de komende Deriode aan.

Maandag 18 september
Gehele week 39
Week 40: maandag 2 en vrijdag 6 oktober
Gehele week 41 ,
Gehele week 42,
Maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober,
Maandag 13 november
Maandag 20 november en dinsdag 21 november

ln het vertrouwen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geinformeerd en in afwachting van
uw nadere bericht. tekent,

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADVOCATENPRAKTI.]K VERBOOM IS BEPERKTIOTHEI BEDRAG DAT IN HEI
DESBETREFFENDE GEVAL ONDER HAAR BEROEPSAANSPRAKEL]IKHEIDSVERZEKER]NG WORDT UIIBEIAALD,


