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VERSLAG HOORZITTING
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Inzake het bezwaarschrjft d.d. 11 juli 2006 namens de Stichting Boogbrug Vianen te
lJsselstein, ingediend door mr. E.D.M. Verboom (advocaat-gemachtigde), nader aangevuld
bij brief van 14 augustus 2006, tegen het besluit van de staatssecretaris van Onderwljs,
Cultuur en Wetenschap, (toen) mr. Medy C. van der Laan, d.d. 1 juni 2006, kenmerk MS-
2005-4330;-4335;-4336;-4338;-4339i4342',-4343i5117;-51 18;-51 19 en -5120.
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de commissie: - mr. C.H. van Alderwegen (voorzitter)
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- mr. F.D.R. van Motman
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- W.J. van Sijl (voorzitter Stichting Boogbrug Vianen)

namens eigenaar (Staat der Nederlanden, voor deze de Minister van Verkeer en
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- R.J.T. Smit (Rijkswaterstaat, dir. Oosl-Nederland)
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- M.J. Sypkens Smit (RACM)

secretaris:

namens oezwaaroe:

namens de
minister:

De voorzitter opent de hoorzitting, stelt de aanwezigen voor en zet de procedure uiteen.
Aan de orde is het bezwaarschrift d.d. 1l juli 2006 namens de Stichting Boogbrug Vianen te
lJsselstein, die inmiddels een verruimde doelstelling heeft, ingediend door mr. E.D.M.
Verboom, advocaat-gemachtigde, aangevuld bij brief van .14 augustus 2006 tegen het
besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2006,
kenmerk M5-2005-4330;-4335;-4336;-4338;-4339;-43 42',-4343i-5117i5118;-51 1 9 en -5120,
waarbij is besloten, gelet op de artikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988, het verzoek
van voornoemde Stichting tot aanwijzing als 66n gezamenlijk beschermd monument met
betrekking tot de groep van twaalf stalen bruggen, als omschreven in de aanvraag, af te
wijzen en deze objecten niet als 66n gezamenlijk beschermd monument
(monum entencomplex) aan te wijzen.

Mevrouw Verboom voert vervolgens het woord aan de hand van een pleitnotitie welke aan
dit verslag is gehecht en als herhaald en ingelast wordt beschouwd. Mevrouw Verboom
verzoekt de passage op paglna 2, vijfde alinea, van de pleitnotitie waarin staat dat zij
terugkomt op hetgeen daarvoor is gesteld, te schrappen. Zij komt er namelijk niet op terug.

De voorzitter vraagl wat mevrouw Verboom precies bedoelt met bescherming op pagina 3,
tweede alinea, van haar pleitnotitie.

l\4evrouw Verboom geeft dat zij doelt op rechtsbescherm ing in algemene zin als op
bescherminq in de zin van aanwiizino.



De heer Brans voert vervolgens het woord aan de hand van een pleitnotitie welke aan dit
verslag is gehecht en als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

De voorzitler vraagt aan de heer Brans wie nu precies de eigenaar is van de bruggen.

De heer Brans antwoordt dat de Staat der Nederlanden als rechtsoersoon eioenaar is van
de bruggen.

De voorzitter merkt op dat hij had begrepen dat de Dienst Domeinen voor de Staat als
eigenaar optreedt en een soort van beheersovereenkomst heeft gesloten met het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat,

De heer Smit antwoordt dat de Dienst Domeinen voor de Staat als de lormele eigenaar van
de bruggen optreedt, maar dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat de materieel
beheerder is.

De heer Brans vervolgt zijn pleitnotitie.

De voorzitter geeft hierna de heer Sypkens Smit van de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) het woord. 

,
De heer Sypkens Smit geeft aan dat hij geen pleitnotitie heeft opgesteld, omdat dat zou
neerkomen op een herhaling van hetgeen reeds is gesteld in het ambtsbericht.
Hij geelt aan dat 66n onderdeel uit het bezwaarschrift materie betreft die morgen
15 november 2006 bij de sector bestuursrecht van de rechtbank UtrechtAan de orde komt.
Het gaat dan om de beroepsprocedure die bezwaarde naar aanleiding van de beslissing op
bezwaar van 7 juli 2006 heeft ingesteld. Met deze beslissing heeft de minister het
bezwaarschrift van 21 oktober 2005 gegrond verklaard en is in overeenstemming met het
advies van de commissie voor de bezwaarschriften d.d.4 mei 2006 inhoudelijk op het
verzoek van 29 september 2005 tot aanwijzing van de '12 stalen bruggen als 66n monument,
beslist. Hiertoe verwijst de minister in haar beslissing op bezwaar naar het besluit van 1 juni
2006, waarmee inhoudeiijk is beslist op het verzoek van 29 september 2005. De heer
Sypkens Smit geeft aan dat hij zich thans wil beperken tot de aanvraag om de groep van 12
stalen bruggen als complex aan te laten wijzen. De heer Sypkens Smit geeft aan dat de
aanvraag tot complex ook aan de orde is geweest in de zitting van de commissie voor de
bezwaarschritten op l9 april 2006. Door commissie en de voorzieningenrechter is verzocht
alsnog een primair besluit te nemen op de aanvraag om de twaalt bruggen als onlosmakelijk
geheel aan te merken als beschermd monument. Er is toen echter wel door de commissie
aangegeven dat de staatssecretaris zich bij wijze van voorvraag ook al zou moeten
uitspreken over de vraag ol een com plexaanwijzing als verzocht, uberhaupt mogelijk is en zo
ja, of dit uit een oogpunt van monumentenbeleid wenselijk is. Dit nu is in de bestreden
beslissing van .l .iuni 2006 aan de orde geweest, aldus de heer Sypkens Smit. De
staatssecretaris is tot de conclusie gekomen dat een dergelijke complexaanvraag van 12
over het gehele land verspreide bruggen als 66n onverbrekelijk monument niet past binnen
het systeem van de Monumentenwet 1988 en daarnaasl ook praktische problemen oproept.
De heer Sypkens Smit merkt op dat bij de kort geding rechter ook aan de orde is geweest
dat de Rijksdienst toch vele complexen heeft aangewezen, waarbij de vraag is gerezen hoe
dat dan in zijn werk is gegaan als de Monumentenwet het begrip complex niet kent. De heer
Sypkens Smit merkt op dat het dan gaat om individueel beschermde objecten die zoveel
samenhang vertonen dat zij als com plex-onderdeel zijn ingeschreven. Thans betreft het
echter een nieuw onderdeel. Het is nu namelijk de eerste keer dat een partij een aanvraag
tot bescherming van een groep van objecten doet en zulks bij voorbaat onder de aanname
dat er sprake is van een onlosmakelijke eenheid, door te stellen dat de bij de aanvraag
betrokken 12 bruggen als 66n monument dienen te worden aangemerkt. Naar aanleiding
van de uitspraak van de kort geding rechter en het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften bestond er bij de Rijksdienst aanleiding in te gaan op de vraag of in de
voorliggende situatie sprake is van een zodanige samenhang van individuele monumenten
dat daaruit uit het oogpunt van monumentenzorg de complex constructie van toepassing zou
kunnen worden verklaard. Ten eerste dient er dan sprake te zijn van een functionele
samenhang, zoals bijvoorbeeld een fabriek met verschillende gebouwen. Een tweede
element is de historisch-ruimtelijke samenhang die er tussen de objecten dient te bestaan.
De objecten liggen in casu echter verspreid over een groot deel van Nederland, zodat de
samenhang in ruimtelijke en visuele zin niet kan worden ervaren, aldus de heer Sypkens



Smit. ln de door bezwaarde aangehaalde RDMZ brochure over infrastructuur is uiteengezet
dat de cultuurhistorische waarde ervan wordt onderkend, maar dat deze grootschalige
elemenlen zich niet lenen voor object-bescherming in zijn geheel. Hiermee wordt volgens de
heer Sypkens Smit over de grenzen gegaan van wat beschermd kan worden.
Voorts geeft de heer Sypkens Smjt aan dat het monumentenregister is opgezet per
gemeente. Er zijn al reeds compiicaties gebleken indien het coirplex binnJn de grenzen van
meerdere gemeenten valt. Bij bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning dient dan een
stroom van gerechtigden te worden aangeschreven. In praktische zin zijn er dus ook allerlei
bezwaren verbonden aan het aanwijzen als complex. Deze aanvraag valt volgens de heer
Sypkens Smit bulten het kader waarbinnen tot nog toe is overgegaan tot complexaanwijzing.
De heer Sypkens Smit wijst vervolgens op de onherroepelijke uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot de Waalbrug en vraagt zich
at of er in de optiek van verzoeker nog wel een reden aanwezig is om de 12 bruggen als
geheel aan te wijzen, als ten aanzien van 66n brug reeds een onherroepelijke uitspraak is
gedaan en deze brug dus zeker niet beschermd zal worden. ls er hierdoor nog wel sprake
van een monument dat verzoeker beschermd wil zien, vraagt de heer Sypkens Smit zich af.
Er zijn thans drie beschermde bruggen bij Zwolle, Nijmegen en Hendrik-ldo-Ambacht. De
heer Sypkens Smit vraagt zich af wat het belang van bezwaarde nu nog kan zijn bij de
aanvraag, voor zover die op deze bruggen betrekking heeft. Er zal in dat geval in ieder geval
niets wijzigen aan de omvang van de bescherming. Wellicht dat er iets in de beschrijving
wordt aangegeven, maar er treden geen wijzigingen op in de bescherming. Het is voigens de
heer Sypkens Smit niet wenselijk dergelijke aanvragen tot,complex te aanvaarden, omdat
het de gelegenheid biedt tot het willekeurig bijeenvoegen van objecten tot een complex. Op
deze wijze kan er eindeloos worden doorgegaan om coute que coute een
complexbescherming te verkrijgen.

De voorzitter merkt op dat djt ook het gevolg kan zijn van de wijze waarLp het
complexbegrip tot dusver is gehanteerd.

De heer Sypkens Smit verwijst in reactie hierop naar het ambtsbericht, waarin staat
aangegeven welke criteria worden gehanteerd om een groep van individueel beschermde
monumenten aan te wijzen als complex. De heer Sypkens Smit wijst op een vroeg Koninklijk
Besluit (3 januari 1984, nr. 34; Oranjesluizen van Amsterdam). In voornoemd KB is erop
gewezen dat bouwwerken die onderdeel zijn van een complex ook op zichzelf voldoende
waarde moeten hebben om voor bescherming in aanmerking te komen. De heer Sypkens
Smit geeft aan dat de staatssecretaris met de individuele objectbeoordeling op de lijn zit met
het genoemde Koninklljk Besluit en de jurisprudentie.
Verder geeft de heer Sypkens Smit aan dat reeds drie bruggen zijn beschermd en hij wi.lst
de bewering van bezwaarde dat niet serieus is ingegaan op de aanvraag van de hand.

Wat betreft het verwijzen door bezwaarde naar de stellingwerken van Amsterdam wijst de
heer Sypkens Smit erop dat deze niet als geheel van rilkswege zijn beschermd. De
stellingen staan wel op de wereld erfgoedlijst,maar zijn niet beschermd. De heer Sypkens
Smit acht deze vorm bescherming niet toepa!baar doordat het zich uitstrekt over het
grondgebied van meerdere gemeenten en vanwege het feit dat het ruimtelijk stelsel ook
inundatiegebieden en open terreinen omvat die onderdeel uitmaken van de opzet van de
Waterlinie, maar waar geen sprake is van een zodanig vervaardigde zaak, wat een vereiste
is voor het begrip monument zoals bepaald in artikel 1 van de Monumentenwet 1988.
Bezwaarde gebruikt een onjuist argument door te wijzen op de stellingwerken van
Amsterdam die dus niet beschermd zijn.

De voorzitter inlormeert vervolgens naar de Peel-linie.

De heer Sypkens Smit geeft aan dat deze niet als geheel, maar per (in aanmerking
komend) onderdeel is beschermd. Dit is ook het geval bij de vestingwerken van Elburg. Het
gaat dan om een stelsel van wallen, forten en muren.
De heer Sypkens Smit wil er nog op wijzen dat het feit een fort of sluis onderdeel uitmaakl
van de Hollandse Waterlinie, wel van belang is voor de individuele waardering van het
betrokken bouwwerk en dat dit als zodanig bijdraagt aan de motivering om lot bescherming
over te gaan. De heer Sypkens Smit geeft aan dat dezelfde benadering ten aanzien van de
twaalf bruggen is toegepast. De individuele brug kan zijn waarde mede ontlenen aan het feit
dat het een gevolg is van de ujtvoering van het Bijkswegenplan 1927, maar het plan zelt is
een abstract begrip. In casu is niet duidelijk wat het hoofdcomplex zou zijn.



De voorzitler merkt op dat ook de vraag is welk belang gediend zou zijn bij een
complexbescherm ing.

In reactie hierop verwijst de heer Sypkens Smit naar de aanvraag die het
Cupyersgenootschap heeft ingediend. Zij heeft verzocht een bouwblok in de binnenstad van
Leiden te beschermen. De heer Sypkens Smit geelt aan dat diverse panden, die deel
uitmaakten van het blok, reeds eerder in procedure waren geweest of een beschermde rijks.
ol gemeentelijke status hadden. Wanneer de panden geen enkele samenhang kennen dan
het fejt dat zij binnen hetzelfde stedenbouwkundig bouwblok gelegen zi.in en geen
functionele, historische of architectonische relatie tot elkaar hebben, dan moet het volgens
de heer Smit mogelijk zijn om een dergelijke aanvraag tot complex onmiddellijk af te wijzen.
Er is namelijk geen enkel belang bij om tot bescherming over te gaan.

De voorzitler vraagt of er nog een belang is bij een complexaanwijzing indien er al drje
objecten zjjn aangewezen.

De heer Sypkens Smit antwoordt ontkennend. Siechts de waarderingscriteria zouden in dat
geval iets wijzigen. De heer Sypkens Smit is van mening dat de jujste beslissing is genomen.
Hij wijst er nog op dat morgen, 15 november 2006, bij de rechtbank Utrecht de
beroepprocedure dient, naar aanleiding van het door de Stichting Boogbrug Vianen
ingestelde beroep tegen de besluiten van de staatssecretaris van 12 juni 2006 en 7 juli 2006.

In tweede termijn wijst mevrouw Verboom erop dal de artikel 4:6 uitspraak morgen (.15
november 2006) aan de orde is. In tegenstelling tot waar de heer Brans er kennelijk vanuit
gaat dat een complexaanvraag hetzelfde is als een individuele aanvraag, stelt mevrouw
Verboom dat dit niet het geval is. De voorzieningenrechter heeft namelijlt anders geoordeeld.
Artikel 4:6 Awb is dan namelijk niet van loepassing, omdat de complexaanvraag een andere
aanvraag betreft.
Voorts wijst mevrouw Verboom erop dat gesloopte bouwwerken of deels verdwenen
bouwwerken ook onderdeel van een complex kunnen zijn en beschermd zijn. Mevrouw
Verboom wijst op de Stelling van Amsterdam.

De voorzitter merkt op dat de Stelling van Amsterdam niet als complex js aangewezen.

De heer Van Siil merkt op dat het gaat om de ensemblewaarde.

De voorzitter geeft aan dat het er thans om gaat dat de Stelling van Amsterdam in
tegenstelling tot wat bezwaarde beweert niet is aangewezen.

Mevrouw Verboom zegt dat het haar om de methode van aanwijzing gaat. Voor de minister
is het volgens mevrouw Verboom volledig duidelijk dat niet tot aanwijzing als complex zal
worden overgegaan. Er wordt gehandeld alsof er nooit is gesproken over de aanvraag tot
aanwijzing als complex. Ook niet over hetgeen in de Synopis staat, dat de bruggen jn vijf
verschillende opzichten een onmiskenbare eh onlosmakelijke samenhang met elkaar
vertonen. Mevrouw Verboom wijst er nog op dat in de besluitmotivering ten onrechte is
gesteld dat de waardering van de brug bij Zaltbommel als complex-onderdeel reeds eerder
betrokken was bij de afweging van 13 mei 2004, waarbij de aanvraag tot afzonderlijke
bescherming is afgewezen. De voorzieningenrechter heeft dit bevestigd door te constateren
dat er een expliciete aanvraag als samenhangend complex is ingediend waarop niet als
zodanig is beslist.

De heer Brans geeft aan dat hij blijft bij het gestelde in zijn pleitnotitie. De Stichting gaat er
aan voorbij dat elke individuele brug beschermd dient te zijn. Voor de brug bij Zaltbommej is
dit niet meer mogelijk, aangezien tot in hoogste instantie de afwijzende beslissing is
aangevochten en onherroepelijk is geworden.

Naar aanleiding van het door mevrouw Verboom gestelde betreffende de besluitmotivering
verwijst de heer Sypkens Smit naar pagina 10 van het ambtsbericht, waarin wordt gesteld
dat de staatssecretaris erop heeft gewezen dat bij de beoordeling van de individuele
aanvraag voor de voormalige verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel wel degelijk het
Rijkswegenplan 1927 als toetsingsaspect betrokken is geweest. Hier wordt ook duidelijk hoe
bezwaarde het begrip onlosmakelijke eenheid beschouwt. Bezwaarde heeft zelf in haar
verzoek van oktober 2002 het belang van de brug geargumenleerd als onderdeel van de
uitvoering van het Rijkswegenplan 1927. De heer Sypkens Smit wijst in dit verband op de



inleiding van bezwaarde onder het opschrift "cultuurhistorische waarden" die geheel is
gewijd aan het Rijkswegenplan 1927 alsmede aan het gestelde in paragraaf 5 op pagina 9
van de aanvraag. De heer Sypkens Smit citeert: "Stichting Boogbrug Vianen pleit in deze
aanvraag niet alleen voor het behoud van de stalen verkeersbrug over de Waal bij
Zaltbommel maar ook voor bescherming van alle twaall verkeersbruggen over de grote
rivieren die in het kader van het Rijkswegenplan 1927 gebouwd zijn. Op nationale schaal zin
de vestingwerken van de Hollandse Waterlinie als samenhangend complex beschermd. De
twaalf bruggen dienen vanuit dit perspectief van monumentenzorg ook als samenhangend
complex beschermd te worden. De twaalf bruggen vormen de kroon op het Rijkswegenplan
1927 en bezitten als complex onschatbare waarde". Het bovenstaande geeft volgens de
heer Sypkens Smit aan jn welke contexl een beslissing op de aanvraag terzake de Waalbrug
moest worden genomen. De vraag in hoeverre het gegeven dat de brug bij Zaltbommel
onderdeel vormde van de uitvoering van het Rijkswegenplan .1927 extra bijdroeg aan de
cultuurhistorische waardering als mogelijk rijksmonument, is dus zondermeer bij de
beoordeling aan de orde geweesl en is een leesbaar element in de waardering.

De heer Van Niftrik informeert naar het complexbegrip. Bij de com plexbescherm ing kunnen
er onderdelen zijn die minder waarden vertegenwoordigden, maar toch worden
meegenomen in de bescherming, omdat deze voldoende samenhang vertoonden met de
overige onderdelen.

De heer Sypkens Smit verwijst hiervoor naar pagina 5 van het ambtsbericht en citeert de
volgende passage: "wel ben ik het met bezwaarde eens dat de samenstellende onderdelen
van een complex onderling niet altijd hetzelfde gewicht aan monumentale waarde kunnen
hebben. Sprekende voorbeelden daarvan zijn bijv. boerderijcomplexen, waarin opstallen van
divers formaat en belang kunnen voorkomen, varidrend van hooldgebouw tot waterput en
bakhuisje. Echter, elk onderdeel van een complex dient wel individueel voldoende waarde te
bezitten op rijksniveau. De jurisprudenlie heeft in het verleden aanwijzingen op louter de
overweging dat een bouwwerk zo aardig in het beeld van een ensemble past, vernietigd". De
heer Sypkens Smit geeft aan dat er dus inderdaad kleinere objecten zijn, die ondergeschikt
zijn aan het hoofdobject, maar wel voldoende waarde bezitten. Thans kan ten aanzien van
de bruggen niet worden gesproken van ondergeschiktheid van de ene brug aan de andere
brug.

De voorzitter vraagt wat de Stichting Boogbrug Vianen nu precies beweegt om, kennelijk
geabstraheerd van de waarde die de twaalf individuele bruggen vertegenwoordigen, de
bruggen als complex aan te willen laten wijzen,.

De heer Van Sijl zet uiteen dat het gaat om een project van twaalf bruggen, die zijn
gebouwd als onderdeel van hel Bijkswegenplan 1927. Speciaal voor het bouwen van de
twaalf bruggen js een Bruggenbureau opgericht. Onder leiding van ir. W.J.H. Harmsen
groeide het bureau uit tot een eflici6nte, goed ontwikkelde organisatie. Voorts verwijst de
heer Van Sijl naar de economische crisis{ijdgns het interbellum. Nederland bestreed toen
die crisis met allerlei werkverschatlingsproje6ten. Bij de uitvoering van het Rijkswegenplan
werd gebruik gemaakt van deze projecten. Tijdens het aannemen van het Fli.ikswegenplan
werd gedist dat de bruggen in Nederland zouden worden getabriceerd en njet in het
buitenland. Om de crisis te bestrijden werd bepaald dat meerdere bedrijven een quotum
kregen, waardoor een cultuurhistorische vervlechting van de twaalf bruggen en de
Nederlandse staalbedrijven ontstond.

De voorzitter merkt op dat de Deltawerken als geheel ook van cultureel-historisch belang
zijn en dat aldus geredeneerd ook verzocht zou kunnen worden (in de toekomst) om deze
als complex aan te wi.izen.

De heer Van Siil zegt dat de Deltawerken inderdaad ook van cultuurhistorisch belang zijn.
Het gaat er in het geval van de bruggen echter om dat dit een belangrijk project is geweest
in de Nederlandse geschiedenis. De Stichting werkt aan erkenning hiervan. De
ensemblewaarde van deze twaalf bruggen wordt niet erkend door de staatssecretaris.

De voorzitter vraagt waarom bescherming als complex zou uitstijgen boven bescherming
van de twaalf individuele bruggen afzonderlijk.

De heer Van Sill antwoordt dat het van belang is voor de Nederlandse culluur en
geschiedenis dat deze bruggen als complex worden beschermd. Mel de ontwikkeling van



het Rijkswegenplan ontstond in Nederland een integraal en samenhangend wegennet
speciaal aangelegd voor de auto. Het volk weet niet dat de bruggen bij elkaar horen.

De voorzitter vraagt nogmaals wat een aanwijzing als complex van de twaalt bruggen toe
zou voegen aan aanwijzing als individueel beschermd object.

De heer Van Siil antwoordt dat de bruggen bij elkaar horen en dat ze daarom als complex
behoren te worden beschermd. De Stichting probeert de bruggen als een onlosmakelijk van
elkaar verbonden eenheid te beschermen. Voorts is een belangrijk aspect om het complex te
beschermen, dat voor volgende generaties duidelijk wordt, dat is erkend dat de bruggen van
grote waarde zijn.

De voorzitter vraagt waarom ook, met het Rijkswegenplan 1927 als uitgangspunt, niet
tevens is gevraagd om de daarin geprojecteerde wegen te beschermen.

De heer Van Sijl geeft aan dat het gaat om de twaalf grote stalen bouwwerken uit het
Rijkswegenplan en verwijst daarbij naar de in bezwaar als aanvullend processluk
meegezonden Synopsis, waarin staat aangegeven dat de bruggen het resultaat zijn van een
evolutionaire visie op de Nederlandse bruggenbouw. De twaalf bruggen versterkten voorts
de fysieke samenhang tussen de hoofdwegen van het Rijkswegenplan 1927 en dat is het
unieke van het Rijkswegenplan, en de hoofdaderen van de Hollandse Delta.

De heer Van Niftrik vraagt welk juridisch belang is gediend met de bescherming van de
twaalf bruggen.

Mevrouw Verboom verwijst naar de in de bezwaarfase meegestuurde synopsis en geeft aan
dat de twaalt bruggen uit het Rijkswegenplan vanuit de vijf in de synopsis genoemde
gezjchtspunten een onlosmakelijke samenhang vertonen. De kennis die er nu is, was
destijds niet aanwezig. Het berust volgens mevrouw Verboom dan ook op toeval dat de
bruggen bij Zwolle, Nijmegen en Hendrik-ldo Ambacht destijds zijn beschermd. Het is
volgens mevrouw Verboom verder niet de bedoeling dat ook alle asfaltwegen worden
beschermd. Het gaat om het historische begrip dat de bruggen de waterwegen van de
Hollandse delta verbinden.

De voorzitter merkt op dat de bruggen vanuit historisch oogpunt ongetwijfeld interessant
zijn. De vraag is echter of dit onmiskenbaar aanwezige historische belang zich moet vertalen
in de vorm van aanwijzing vallende onder het diffuse begrip complex.

De heer Van Siil reageert hierop door le stellen dat het historische belang dat gediend is
met deze bruggen reeds een aanwijzing als complex rechtvaardigt.

De voorzitter sluit, na te hebben geconstateerd dal er geen vragen meer zijn, de hoorzitting.
Desgevraagd door de heer Smit deelt de;voorzitter mede dal de commissie er naar streeft
binnen vier weken advies uit te kunnen brenjen aan de minister.

De voorzitter,

mr. C.H. van Alderwegen


