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Aanvraag Aanwi.jzing beschermd monument
Gemeente : Nieuwegein
Boogbrug over de Lek te Nieuwegein
Boogbrug Vianen
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Naar aanleiding van het ingekomen, hier in afschrift bijgevoegde, verzoeVvoorstel tot aanwijzing van
het bovenvermeld object als beschermd monument in de zin van artikel 1, aanhef onder d, van de
monumentenwet 1988 (Staatsblad 1988 nr. 638) stel ik u (met verwijzing naar artikel 3, derde lid, van
de wet) ervan in kennis dat ik over het verzoeVvoorstel advies heb gevraagd aan de gemeenteraad van
de gemeente waarin het object is gelegen, aan gedeputeerde staten van de betrokken provincie en aan
de Raad voor Cultuur. De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf maanden.

Burgemeester en wethouders stellen u krachtens het vierde lid van anikel 3 v.an de wet in de
gelegenheid te worden gehoord.

Krachtens anikel 5 is vanaf heden het bepaalde in de anikelen 11 tot en met 33 der wet van toepassing
op bovenaangeduid object. Dit houdt niet in dat daaraan geen veranderingen meer mogen worden
aangebracht, maar vzel dat voor iedere wijziging een vergunning dient te worden aangevraagd bij
burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het object is gelegen.
De duur van deze bescherming eindigt in ieder geval indien mijnerzijds definitief wordt besloten het
object niet in te schrijven in het register van beschermde monumenten, of duurt zoveel langer als voor
de finale behandeling van een ter zake gemaakt bezwaar nodig is.

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op het verzoeVvoorstel binnen tien maanden
voleen.
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Ter informatie zend ik u hierbij de brochure "Hoe rijk bent u met uw rijksmonument" en de brochure
"Het jonge monument in de iuridische procedure" uit de reeks info wet- en regelgeving,

De tekst van de Monumentenv/et 1988 kunt u aantreffen op de internetsite van de Riiksdienst voor de
Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl). Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te
verkrijgen bij de a{deling voorlichting (doorkiesnummer 030-6983456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Vetenschappen,
dr. F. van der Ploeg,
namens oeze,
de Direcreur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
voof oeze.
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

([4r. M.P. Onen)
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Aanvraag Aanwijzing beschermd monument
Gemeente : Vianen I

Boogbrug over de Lek bij Vianen te Vianen
Boogbrug Vianen
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Monumentenregistratie
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1 ex.Mlf 1988 2 0 APR. 2000

Naar aanleiding van het ingekomen, hier in afschrift bijgevoegde, verzoeklvoorstel tot aanwijzing van
het bovenvermeld object als beschermd monument in de zin van artikel 1, aanhef onder d, van de
monumentenwet 1988 (Staatsblad 1988 nr. 638) stel ik u (met verwijzing naar artikel 3, derde lid, van
de wet) ervan in kennis dat ik over het verzoeVvoorstel advies heb gevraagd aan de gemeenteraad van
de gemeente vraarin het object is gelegeir, aan gedeputeerde staten van de betrokken provincre en aan
de Raad voor Cultuur. De adviestermijn be&aagt ten hoogste vijf naanden.

Burgemeester en wethouders stellen u krachtens het vierde lid van anikel 3 van de s/et in de
gelegenheid te worden gehoord.

Krachtens anikel 5 is vana.f heden het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 33 der wet van toepassing
op bovenaangeduid object. Dit houdt niet in dat daaraan geen veranderingen meer mogen worden
aangebracht, maar wel dat voor iedere wijziging een vergunning dient te worden aangevraagd bij
burgemeester en wethouders van de gemeente vraarin het obiect is gelegen.
De duur van deze bescherming eindigt in ieder geval indien mijnerzijds definitief wordt besloten het
object niet in te schrijven in het register van beschermde monumenten, of duun zoveel langer als voor
de finale behandeling van een ter zake gemaakt bezwaar nodig is.

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op het verzoeVvoorstel binnen tien maanden
voleen.
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Te uwer informatie zend ik u hierbij een exemplaar van de Monumentenv/et 1988.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
dr. F. van der Ploeg,
narmens oeze,
de Directeur van de Rijlsdienst voor de Monumenteniorg,
voor deze,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,
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