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Olrdenr.erp -i.rnbtsbeocirr naar aanlcrding van het bezta:rsclrifr van 29 seprember ?005
tegen de besluiren van 23 augrrstus 200i. keruDerk R!i,- 1999-?35 er R\\ _l991!_
i15.{- u'aarbii de boogbruq cx-er de l-ek bii Yianer en \-ieuu,egern p1g1rs
aangcr*'ezen als lrschermd monrrment il de ein r-:u dc llonumenietiret 1?69.
alsrrrcde narr aanlerding rzn hei bezrvaarschrift l,an 2l november ?005 regen bcr
beslurt rar 1l olrober 3{}t,5. kenmerk l\IS-20ti5-4-1{(}. t:url.rii hct i€r2oek ,:rrrr
aan$:jz"rng als bescbcrrnd mr,rirunenr ran 2g sepremirer 20ti5 o1.r gon,1o"l,
artikel {:6 Arvb is rfgen,ezen onder r-envrlzr:.lg naal l:er bcsluit r_:rn l.} aueusrus
2005

Bezu,aarde

Kenmerk OC\\..
!'.1--1an SiiL Sticl.rlng Bc.nghrug Vianer
BC 051532 en 05164X

Notanumrner : BJZI)6/91 d.d. : ,  29FE8.2000

Bezwaarde maalt bezw'aar tegen de niet-aanwijzing'an de boogbrug o'er de r-ek bii 
'ianea 

en
NieuFegein' volgens beztzarde kan bii juisre afweging van alle betrokken belangn in redeLijkheid niet
rot het bestredEn besluit w-orden gekomen en is iq het bestreden beshir niel althans onroldoendc,
gemonveerd s'aarom negatief op de aanrraag is be-slisr.

De gronden ran bezwaar ztin de'o.lgende. om rc beginnen bestrijdt bez*.,aarde een aanu.r p'nten die a1n
neergelegd rn de zienswijze ran 2 no'ember 199g van het Directomar-Generaar Riihswaterstaal Direcue
l':trecht. alsmede die narnenli Rijks'r'aterstaar naar 

'oren 
zijn gebmci* ujdens de hoorzirting op l5

december 20t)3 bij de geineente Nieur*'cgein. ftIeer'r het bijzonder ncht bezwaardc zich tegen de
standpunren rzn Rifkswarerstaat inzake kostcn van r.rnderhouc, funcuonarrtcit. zeidzaam.beid en
landschappelijke u'aarde.

\lcr beuekkine ror de adviezcrr 
'an 

de raden 
'an 

dc-gemee'ien 
'iari*r 

cn \reuu,cgcirr 
'rerkr 

bez*,aarcrr
'rP dat iret opnrerkebjk is dai .o aarlr ang [) l]cid€ sem(cntin een irrccrdcrherd besl,.,nd \r)c,r jler beh,)u(l.,.;n ie bnrg- In dit 'erbarrd reii-reen zri aan.c rn bez'aar r,r.crgele.r,Je:.:cibcsir:hcruiq.ngt,r. \.r-; lgc:;:
bcru-aarde ztjn d(' arlllol",rrelr 

'oor 
dc bii krappr iac-c-rderirciri gcq.'en rregarre.r.c a4riezen. ie.r-ete' rl<

iuanciile gel'olgen 
'an 

her ,r:derh.ud en de onzekcrheid rx-er hct hergcbruik r.an <le bruo, onegenliik bii
i l tr l lcoortl l ' len Iit '  <1(ll l !f ir l lr!!r{i lr !f. i :rrbii ' : ' i j . l  l :tzvru:Ji ,;1r,ir: ,,., i1cir. l:: iar lrt|tr.hir r|.siur-.t qbcrd
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Rrjllsuegenplan 1927'' geen uirspraak .loet.

Bentaarde lian zich lootts nrer rlndsr irr her adr:res r-an gedepureertie sllrelr !al Lirechr. Zo besrljdt:zrJ
dat de brug t\nologisch nier uuiek is en dat dtxrr Ce herbouw in 19'18 en dor-.,r het rranbrcngen ri 196? r:au

buiten de bogen geplaatsrc l-retss'xrken ..',al biizorrdere gaalhcid ruer n:eer kal.*'orderr gespr,:ken.

()ok is bezwaarde het niet eens nrcr iret staldpunr r.an cie Raad ioor ilulmur .lat &ie boogbru&q€fl l)er
een status als njksmonumenr als rasrbare herirvrcnng aan de boogbrueeerr uit her fujksrregenplarr
vol.locnde zou mocten ziin. Beznaardc uijst cr op dar de doeisrelling neergele$.in de sraruten op ii
t-ebruan ftltt5 is ges'rlzigd na inzrcht dat de rwaalf bruggen, dre geboux.d ziin in het kader r-aa her
fulksrvegenplan 1927, in de.xereld een uniek r.erschijnsel ziln met bijzondere cult.rurhietor':sche.

Seografischc, geschieCliundQe, bcurhi:rorische el arCritecronische kenmerken. In dir kadcr hcefi
bezu'aarde rn 2004 de smatssecrerarjs varr CI(JI- r'erzcrchr dc 12 bnrggen bij L'nesco voot te dngto als
Nederlands \\iereldetfgoe<i. Naar aanleiding van de reacrie hierop van de Staatssecretaris heeft bemaarde
.:,p 19 scptcr,ber 3C$5 r'cc; de 1.3 br'.rggcn ccl aarr-iaag rc: azr:rijz:.ng als bcschernC rnonument ged,aal

Beizw'aarde meent dar vele s'aardevolle bruggen niet goed ziin geinventaiseerd In het MIP/MSP ziin mer
betreklirg tot de 1-2 bn:gen van hct Rijkss'egenpian 1921 een aanul Isc-unes aan re u.ilzea. \'erder merkr
bezwaarde op dar ran de 12 bn:ggen er reeds vier een beschermde staus hebben. \'erschilleode brugen
zijn nier in het MIP opgeoomen en kondea om deze reden ven'olgens niet door het IvISP geseieceerd
worden. Een herbeoordeling van acht van de 12 bruggen is volgens bezrraarde een &ingeode noodzaak.
Een en ander maakt volgens bezwaarde duidelijk &t er nog te weinig collectief bewusrzijn besraat over de
nadonale en intemationale kq'aliteiten van de Nederlandse bmgenbouw en de betekenis met betrekkirrg
tot cultuulhistolische waarde, geografische waarde, bouutechnische waarde, ensemblewaarde.
zeldzaarnheidswaarde en geschiedkundige uzarde. \{et name de ensernble.*'aarde van de 12 brugen
$'ordt onderschat en ruer voldoende erkend. ln het lltlP/SlSP heett deze stsembleqaatde ge€n lol
gespeeld terwitl deze juist een uirzonderliike *zarde vertegenwoordigt.

tr4et betreliilng tot de omschniving il het besueden besluir n:erkt bezu,aarde .-,p dar dc brrebrug in 1948
officieel is heropend en dat her laarral 19.17 niet venneldensvaardig is.

Yoorts plaatst bezrvaarde ren aanzien van de in het besreden besluit neergelegde waardering enlide
kanttekeningen. Zo merkt zij op dar de Lekbrug mer ziin koken'ormige boogdoorsrede de eerste err
eruge in ziin soort is, rraairxee deze bnrs een onmisbare meer.r,'aarde heetr. Vcn-olgens zet bezwaarde
utteeo rt aaront hct Rrikss'egenplan 193? roigens haar ecn zec! r'i-onurstrelend. vistoniur cn ambrtreu.
nar.lr)naal Plan.xas. Rezl'aarde wiist 'r: dtt kader,rp de onlosrnakt'liik'-, iam('nh:li]q van rJc l3 hnrggen nrtt
he r Rrjk-swcgenplan 19?". hetgetn z,;u Lres'iizen dar de 13 lrruggen in zeer boge nrate van belang zlln
\attnege de ensernblervaarde en culniurhistcrnsche.r'aatden- Or-cr de lietspadeD merkr bezr*.aarde c,p dar
.lcr'1j z,',rtdc! urr.)lc ittgrtPtr i hr-u tr',cr: .s' rrdcir r i n'iridcrrj- 

"!t 
r l:lc trekbn{ r,:)i .ic r-,? lrtirr(,r1!( likc ., i:Lrt l,
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l'or slc,t nrrmt bez$aardt rog eens de rr\l'aanvegende gronden op grrxd l.aan an de staatssecr€tais af
.?rlu moclen \iiketl van dc terschilende adriezert, eo soert b€z\i:aarde aan s'elke rvaardenstellingen

"'olgeris 
haar rcn olrrechte nict ziin behandeld rcrwiil ze r rn groot belang ziirr vrx'r re1 juisre afu'qnng

Bezwaar tegen het besluit ven lZ oktober 2005

Bez.r aalde stelt &t in ije bestreder btsciriRirrg *ordt urislicrrd dar Jc eerdt* aanr raag uii-.lrrjrerrd beu,ri
het aanuii;angsvrrzoek ran dc bnrg over dc l*k bri \riarren tenliil de onderhar:ge aanrraag betrerfhet
r-eizoek om het c,>rnplcx besraandc uit de 12 staleo brulgcn or.er rJe grc,t< rirrcren gebous'd in het Iiader
ran het fulkrwegenplan 19?; aan re uiizen a.ls beschermd nronumenr. Bezwzarde meent dai de bestreden
beschi-kJiing nict rn stand kan bliilar. nu rJe a6*iizng ren onrechre - slechts - is geba:eerci r:p artihei .1:(r

.{st. en meent rierhah-e dar alsnng inhoudeljt op haar aanr-raag rnoet ,,,..orden beslist.

Feiten

Hndig pnctdtn

Rij bieftan l? december 199? verzocht. ben-aarde rrrr aan*ijzhg s.ls beschednd rnonutrelrt \zn <ie boogbrug
over de Lek bii Yianerr en t r-ieurvegein. Bii besluiten van 23 augustus 2005 is het verzoek om aanuajzing
afge*-ezen en is de bnrg niet aaogeu'ezen als beschermd monurnent. fegeo deze besluiteo heefi bea*,aa:<ie brj
bdefvan 29 september 2005 gemotiveerd bez-waar eemaakt_

Eveneens op 29 september 2005 heeft bezuzaarde eea verzoek om aanwijzing ingediend voor de nvaalf bruggen
over de grote rivieren gebouwd in het kader van bet Rilkswege nplan 1927 (hiema: RV? '1927\. Deze aanttazg
is - en dit zal ik hiema nog toelichten - aangemerkt als afzonderliike r-erzoeken om aanuiizing.r,an de negen
bruggen uir het R\:li? 192? ciie nog niet op riiksaiveau zrjn bescherm<i. Bil bestuit van I / oktober 2005 rs drt
Yerzoek om aanq,ijzing - voor wat betfeft de onderhar.ige bn:g - afgew.ezen op grond r-an artikel 4:6 Awb.
'Iegen dit besluit heeft bez.u'aarde bii brief r.an 21 nolember 2005 onder vetmelding van grondel bezw-aar
gemaalr.

.lndat pmnhns in;akr i,lugrn uir b?, Rll:'P | 92t

Rij briefvan 2l oktober 2002 heelt bezu'aarde een verzoek orn aanvijzing van de rerkeersbrug over de V.'aal
bri Zalrbomrn<,I rngedicnd. Bil beslujten van l3 mei 2004 i-. dit r"erzoek afgeu.ezen eo de brug ruer aangevezen
els bcschcrmti rllontuncnl ilet daanegen bri bncf la:r i 5 lunr 2UL).1 gernaalire bc:nvaar rs bij beslut ran itl
septenlber 3t)(r-l et-r'rrrt ratrkcliik r crklaar<i. Bij rr:rspraak van 2l rnaa.r ?()05 heeli de rechrhank l:trechr her
regen dtt beslurr urgcsreldc beroep i'ngegr,,rnd ierhlaard. Brl uirspraak |ar 38 septernber 2(j,05 heeft dc .\fdcllre
besruursrechrspraak l'an de Raad l'an Statc het daanegen br1 bnei van 5 l)rer 3(lt)5 ingesrclde h<)ger berr-,cp
ltrqt-'p.rc'nri lerki: iarri ,.n ,lc 111511qr3L r'el l j i  ntalrt l(ttt- i h(r.e{ogr! : ir:r e,nranslj jstnrrmrrre r !81.

l ' l .r l-.t<.i ,r;r l ' ,1 :t.rrr l l ir.r



N oraaun:mer: B,l 7- -lit5,/'6.1
'Bladzrjdc : i

o!'er de grote ritieren gehourvd ur her kader van hei R\\'1) 1927. Deze aanrraag rr.r;rdt ats gezegd. aangenetkr
als atzondedijke terzoeken ont aanu,ilzing van de negen brugen urt het R\(? 192: dle nog 11gr op rijhsnivearr
ziin ixschenld. Het gaar - aiee:ien van dc onderharige boogbng - onr de bocrgbn-rg nter de Bergsche i\{aas
bti Keizersteer (1931)" de bnrg orer de lfaas bii tr{aasmclx pi'ilhelrninabnrg, l9-12,r, de brug or-er de \ri'aal brt
Zaltbornmel en Nf'aardenb'rg (1933). de bnrg or-er dc fuin bii Amhem flohn Frostbmg, 1955, bescherrnd op
gemcentelijk niveau,j, de brug over het Hollandsch Diep bii l{oerdiik 9936). de brug or-er dc \{aas bij ljedel en
's-Ilcrogenbosch (193]. de brug ovcr de Oude \{aa^s bij Dor&echr m Z-lirndrechr r 19J9; en de bnrs or-er de
IJssel bij Dcreurer gilhelninabrug, l9,l3t.

Het r-erz,:rk om aansilzing r:lr de rerkcersbrug over de \I aal brj 7-altbommel van 29 sepren:ber 2f.i05 is brj
besiu:r r-an ! I oktober 2005 al-gervezeo op grond van arnkel -1:6 Au'b. 'l-egen dt besLirt heeti bezs,aarde bi1
brieflan 11 !:.i1'ernbe! 2()05 bersaar gernaakt. Op dc orerige aantijargsr-ctzr.rken i; rhar,s nog nict beslisr.

i'lu lxsittr wa 2) argnttus 200i

Uit het bestreden besluit van 23 augustus 2005 bliikt dat het gaat om het niet-aanwiizen als beschermd
monument van de boogbrug over de Lek bij \:ianen en Nieuu,egein. onder her kopje "omschrijving"
valt te lezsr:

"Het Rlikswegeoplan var: 1927 voorzag rn een twaalfta.l overbrugingen r.an de grote rivrerer4
zowel in noord-zui&ichting als van west naar oosr. De bn€ over de Lek bii Yianen en
Nieuwegein werd in 1936 voltooid als zesde in de reeks van twaalf. De brug is rn totaal 500 meter
lang en 16 meter breed. De hoofdoverspanning over het zomerbed van de rivier bedraagt 160
meter en bestaat uit 

'olwandige 
bogen met ftekband eo een betonnea bn:gdek De aanbruggen

hebben elk 4 
'.:erspanningen 

van meer dan 40 meter. De hoofdo*erspanning nerd riidens de
Tu'eede \{ereldoodog verwoest en is in 19.{7 met gebruikmaking van het geborgen rnatedeel in
r)'oispiiri,kcliike 'r-orii:' Iieisteld, iti de jaie' '60 , arr ,.lc "tmgc .euw is aarr wccrsziiden cen
rijst.lok voor langzaam verkeer roeger-oegd".

Naast de onderharige boogbrug is ten behoeve var het aurolerkeer in 2000 een eersre nieuu'e brug en rn 2004
een m'cede niernye brug gereedgekomen De 'oude' boogbmg rs rhans eier rnre r in gebmik.

De boogbrug over de l-ek biy Vnneu etr r.vreuwegeur is dus 66n r.an de rwaalf bruggen die in de periode 1930-
1943 zijn-gebouvd (opgeleverd) in het kader van het eerdergenoemde R\t(? 192;. Een drietal bruggen uit her
R\\? 1921 geniet thans bescherming op rijksoiveau: de Lrrug oler <Je lJssel bij Z..r-r:lle t1930. inschrijvurq I 6
febnrari 1999). de bnrg,rler tlc N.rr11l lil I leldrik- Ido--\.,nbachr ilr)39. inschnir.inv llt n,r...cmber :Qt:ttr) cn (j(,
brug ,>r:cr dc \\'aai bir \iimep.en i1936. inschriir-ng :l rpr{ 30tt:r.

I lrl iit.,itat ttn | - okt,Jfut :005

l i i  he: i : . r  . , : i : r  I  ' . , l t , , i rcr  l t l i , :  r .  . r l : , : r . r l r : r :  i i , . ;  , r r - r ' j  ra l i ,

. , | !cr !ezir , . 'F !T, , l ) r i  . , ; t ' r  ar t : i i t i  +t '  r i . , .
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\foattttedtna'et 1088

Onze rninisrer (:n castr de staarssecretar:s.; tan al &n niet op terzoek r.an belanghebbendeir- onrocrerde

monumenlen aas\tiizen als beschermd monumenr (ardkel -l 1'an de \{onumenlen}.er 1988). IJoeu'ei de
minisrer (in casu dc staatssecrctaris) beslisr omtrenr een aanrri;ang, wordt aan de i:rbreog val lagere

ol'elbeden groot belurg gehechr- Slechts <,,p zu'aanvegende gronden zai van dic adrrezen afgewelien
kunnr:l rv<.rrden &lcmc,rie r.an I ociichdng. T'K 198fr-198r-. l9 8Bl. nr. -1, blz. l6r. l-lrenoor s qekozerr

opdat op lokaal niveau de belanpen dje,:r.a. ligen op bet rerrein r,an cle ruirnteliike crrdening, daaron<ler
begrepel de stads- en doipsscrnieuw:ng zullen n'ordetr afgervoger. Op dir nir.eau kunneri

belangbebbeoden en parncuhere (tnonumenten: organisaties m sraar u'ordcu ge-.teld in openbaasherd
mrJoed urr le 'ret'enen op de besluin'orrnrng.

De rret terstlut onder mc,numenten onder rrreer alle voor renminsre rilttig iaar ven'aardigde zake.i. dre
van algemeen belang ain.*'egens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische q'aarde

{cstike! 1, cnCe: b. ten terstc. ran Ct tr1cni:acriicas,,ei i98g), De vraag r.if cel obiecr rarr 
"oldoel<ic

algerneen belang is, hangt *an terschillende factoren af. onder meer moer dan gedacbt worden aan
ouderdorrq kunsthistorjsche berekenis. architectorrische biizonderhedeo- de r-raag of er meer erempiaren
sar: bestaan. de ligghg en cie ir:ncuc r.al het gebous' in her vedecien oi het hedea.

.4anvi4jttgsbelcid

Iozake de uitoefening van de aanwiizingsbevoegdheid van de sta-atssecxetads op gond van artikel 3 r'an
de Monumentenwet 1988 is op 23 iuli 2004 in werking geueden de "Tijdelijke beleidsregel aaowiizing
beschermde monumenten" @eleidsregel van de sraatssecretaris ran 14 iuli 2004, S tcrt- 2U)4,I3?, hjema:

Tiidelijke beleidsregel). De Tijdelij\e beleidsregel, die geldig was tot 1 ianuari 2006, is nrer ingangl.an <iic
darum opgevolgd door de tbans geldende "Tijdeliike beleidsregel aanwijzing beschermde monurnenten

2006" @eleidsregel \'ar de sraatssecleta;s .'an 14 december 2005, Srcn. 2005.249, hiema: Tiideliike

beleidsregel 2006).

Op grond van artikel 2 r'an de lijdehlhe beleidsregel 2006 wilst de sutarssecrerans geen monumenren aan als
bedoeld in dr \{onrrmenrenvet 1988 die zifn len'nardigd r'661 1910- ln aru}iel 5 is bepaald dat de artikelen ?. -i
en 4 r'an deze belejdsregel nict van toepassing ziin op een monunenr rer aanzren waa-n an r'661 23 yuli 2004:
a. de aanvijzingprocedrue is resun. of

i:r' door oi narnens de tninister brl belanghebbenden dan v'ei prur:lrcie ol gemecnfe hct terecl:traardrgde
\ erliollwca rs grlcckr. dar lrrr zal r.r:rden ,ralAes rzcrr.

jrt hcr.,odethartgc gc|al ts rl.'pr,rccdure (ir)rtrc,rt aari$rj::rDg al. bcschcund l)t(rnutnent r.,i& l-3 iutj 2tli.r-l

gesrart Gezren het bovenstaatrde betekenr dit dar de artrkelen 3. 3 en J r-an dr'Iijdelijke belerdsregel 20trti nrer
|in lr\ePasi:rl lg ri i :t eIl hcr bcsrrcdrr l>cihit {cl.,erJi dir-ni l( \uJcli,r;:r t lr '-Jlt lcidsr'euels aausil:: irru
lrr:.,chcrnrde D',.,,nllt( nt( r i , , lr r r.r.r. r,: l : lrclcirj.:rrr (!f lra?rs\r-,:rrl i i

iicrrr:r Ilei.r<isrcs.li .
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De BeJeidsregels hebbcn berrek

:ilT":::,; jff J:ffi ;ii;?;T:i::;::iJ#:r:::,1t,'"*lll;,i::..#
De periode Ig5lr-1940 rs ondenrcgistrauer.anreb...n.*.,,*l'T,,ilrll.'ffi :::#;,?-r:.,.r:#:i#;::l,,";illl:'
bekend ziin en cok daad,r,erkeliir< rrln gercgrsr-rcerci. I ler ,\.i<numeir.Ionumenten Re€i.,*u. t .-J'-'" ilr{R-p,. rs in de ge're*,. ,",,'ilriJi"ll .,;till;l;,.1.;,n de gemeenre Nieuu.egciir ,_.p g +ftrober 3r-lrL.?.

up grond van artikei I, eersre hd*,unumenr van em o0,.., *,,, .Ild:, ; n*:.*:;T:T#:T,::,1,:I,l;:TT,#r_waar de MRP rs afger.nd afgeu'ezen' om&t dir deel r-an her besranci aan bouu,kunst in Nederrand roldoendebekend is en r.an riikswege r.oldoende bescl.rerming g.ri",. i, a.r. ,.ga te bi!fijten

,?ril:1.r#;il.]J#l''amenransmei arnker 2' tueedelid,van de Beleidsregels kan,in
monumenr betreft dat: 

ocb een verzoek om aanuiizing rvorden roegen.ezen indiei her verzoek een
a ruer eerder is bcoordeerd' Ecr 

'itzondering rvordt gemaakr voor monurn€nte' die nog niet eerder z;nbcoordeeld Daarbii kan gedacht worden 
""r, 

*ontl*ren *. .

;*:::ffi o,i,..l"o*o .* uo,"*,..,,," o. oo*'ffi,#;il:: ffilretzii 
drnr hun

dat 
'erbaad niet zijn aangewezen. maar ten r^n"tpn \r,e.i,.- -,^ ...._;:* 

t:"er oeoordeeld ziin ar in

zijn gebleken oo grond 
',.aa^,o- 

.a6-;;-j-^ -L 
- 

, 
*' 

:' i"*"' 
rcrtsrr ul vclanderde omstandighedertzijn gebleken op gtond waan an aanwiizino rh,-" .,,-, .:_l;; :-:: 
rqrcri u! veranderde omstandighr

beoordetino 
^^ 

.-,r--- ^-_ - -- , 
Lnwiizing thaos wel weoselijk is. Hierbij kan gedach, _o"a* ,"r, inbeoordeling op andere aspecten dal voorheen, zoa.rs op in,*.*_.r.'""', 

"-r geqacnt worden aan een

Eond 
'an 

criteria oo b""i" .r. 
-i.,,-,- -.-.----r 

menten' of aan ee'' beoordeling op

;#;ff ;T:J.: j1,:: :: :-:::' :'renschappeliike inzi.il;;; H:::T,,il::,
;*;:,:: ::::j:11i. "' :-'-*:a' o*.,,,,,,eh.a.,';;, ;;';;";;.:".:fi:
l;j*;,:-":::t-.l"burtendemonume;-*;;;;.;#dJ#,':;T:
lllrTl l,:li:*n, 

tenvi;l die erteme belangen er inmiaaa. 
"i., ",.],',"1';".:;t ;aanwrjzing af te zien; om \.an

aarBewezen ats beschermd !'* Teu der<le 0",, ,.,"i Orr, "ffi,\-ornen ran e<rn crrppl6.y dat r_tir.rr bet t,r crige al hcienraal a.,, a_,rlua.a
beschc.ntr n.l{; ' irnrer,, i 1.., i- .,.,,. .:--,- , , 

J) aarttal oltderdelrn tr annpr\l:e?cn rr:beschc.ntl 
' .1{.rl.r!rre'r. 

(.},:rk tc.,.teror'r* ,, i ,r..,..r-.,, __.; ' ' . . .-- 
*' (nroeroelrtl tr annpr\l:e"cn .rl:

kunnerr 
''orrre' aa,'*..,.".",, 

"a..'oli.il}r'li-llijl,i*J-i", 
ner als r: allc anden.qt"alle'. slcclrs

'*9e!lt1d.Llul l,f :i:'"_1"'g:g::,*f:f: ,.11 y.,.^,.,o',*jl#ffi9ry,," I I
t '  

-  rJcr .  rcjr Jr '  r ,  ; . ; i j1i ,1irrr,  . .Lt i  r-r1;.r , ._;, , , . ,  I ,r t  l )( . .c1){,rn. l | i r  r . ,n i t t( .1 . . .( .a{l t :-  i iai : , , . lei tccr. l t  r .r ,rr"rr. i r  r l .
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rni)numenlen orcrrugend zulien moelen w1-)rden qernou:er:nl. qillen z-ij kans lan slagen hebben- 1-)ir betekent
dat va.kkundige argurnenten op gporrd {au ,!lrlr\1. veryc}n cn kennts moeten rv.trden or,.ergelegd. die
')nomsr')reliih her .'iadonaal berang aanionen '. an rJeze 

'ier 
cerrrct geseiccreertie nronu'.cnrelr.

,'ldzicryt uar eanhiding nt fut .q:rrcck c,m aanu,lNag un | ? &enhr | 999

Near aanl<iding *a'l dil legoe! ar:-- aan'riizi-rg al: bcscheirlr! rn-.rrl.ilrcnr irceii ijc sL.rarssc*crads iir: casu
iie fuji<sdiens; I'oor de r{onumentenzory, hiema: RDITIZ. rngevolge artitel 3. r-,r.cede e1 zesde lid. ra:r .Je
lVeoumetltcn'n-er 1988. br; bnercn ta$ 2U april 3t_li)0 ddi,ies gcsrzag6 aan de raad val de gemeenrc
f iar:en, aan gtJepureerde staten van Zuid-Frorand qr aan de Raatj r-oor i-urruur- Bii brier.ea r.an .3r mer
:{X{) heel:t de slaarsse.'eralis iir casu de RDMZ} aclr.ies gerraagd aa'dc raad r-an de gemeente
r-ieuuegein. aan gedeputeetde starm van Ltrecht en _ andermaal .* aan de Raad r.cor Cultuur.

De raad san de gerneenre \iianen heeri op 1g oktober 2u00 besloren ror een negatiefadries. ne raatr
volgt ir:ermee her negatiere adries Yao de ilronrrrne rrren,-Dmmissre r'?n ce strchd::g Dc,rp, Srec q: r-urj.

Bij briefvan 18 luni 2003 heert de Raad'oor Culnrur geadriseerd ncgatief re besLissen rnzalie h€t velzoek
tot riiksbescheming De Rnad oveiqreegt i! zija tdries:

lt

1113-119:-l"o.B-bru88en 
met een starus a.ls rijksmonument als tastba!€ herinnering aan de

P*1Tq:-1 
*:.let tujksn'egenplan voldoende zou rnoeten ziin. Borrcndien lezit de Uiug 14

lianen in vergelijking mer de andere boogbn:ggen uit het plan geen hoge esthetische ku,jteit.
Tevens is her oorsnronleliilr .rn*,"- oo. .1. ,^,- .t-,^-'-^ '.-,te! ,dqr vvlrr.mxerrrr{ on!u'e!D Fan Ce brug ln Ce jalan ,60 

i.an ilc r;iige eeu* a:urgcBsl
door de aanbouq't'al fietsbruggen aan *rerszijden,'.

De raad'an de gemeente Nieuwegern heeft bij beslu'r'an 4 november 200.f gead'iseerd negatiefte
beslissen rnzake het r,erzoeli tot rijksbescherming. De raad is r-an mening dat de gemeente geen uitspraah
kan doen o'er de brug in het perspectief'an het Riiksv'egenplan en beperkt zich tot ..n oitsp.aal 

-.e,de boogbmg zell Aangezien de nronumenrencomrnissre in haar adues tot de conclusle komt dat de brug
op zichzelf aier 

'oiek 
is. komt de raad tot de conclusie de brug nier re laten aanvilzen als rijksmomunenr-

Gedcputcerdc staten ran L:rrcchr hebben bri briefvaa l() n.raa.rt 2{l0i eeadr.r.'.eerd rtgarjrl.re beslisscl
rnzake het \ erz (rtli .rn) ,rr,rrrtrilzrnq_ l)aancr rvnrtjt .rYcr$DEer].

"In het kader ran het Riikx.egenplan zijn waalf grore v,=heersbrugger, gebou*d, vrer
vakverkbruggen en acht boogbn:ggen. Van deze icht boogbn:ggen'ap e. op alt moment al dde
aangewezen als rijksmonument; de bnrg over de lJssel bil Z*.oUe 1lOlq, a. Urug o'er de \X,aal
bij Nijmegen en de brug over de Noord bij Hen&ik-Ido_.tmUactri 1U:1. D. pJ"d is l._

"In dc .rr-enre€inge' z-ijr de l l bruggen 
'an 

her Rrjhs*'cgenpra' r',r' r 9?7 berruliJien. naanur
blijkt dat de brug van \'rranen *'elis*'aar dcei oit*rukt tun d. g.noemde reeks b.ogbru&Ien. nraar
dat rleze rmo}rrgisclr 

-qezicn 
rrirr rrnlel: r\ ./rr !.le blug , )\.{, d. i,l"rl bri I Irdelr. Door de herb.rnrr

:r: 19.18 I an tlt Ltir 1,.1-1(r darcrr:nde Vraatrsc br ,,tgbntg .n ,1, r,r irer aanbrengen rn 196- r,an htJtor
dt b,)geri raepla;ttsrr t-ictsstrr,hi.r: l ian r.:rr.: l ' i lzirircltrt.r:alt]crd r)r{t l lrer gesPr()\(rt lrrrdetr. l).,,
' i t  'ranJcgr';r ( 'cr! m(:t\r !r:r:1\i tr l$d-! ' . rrirrcrsbrirr:-r. .1.,,r., ic i:,r,ri:hr,-rg ,lr.crh.r.rur get , ,rck.r,.
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\roorgesteld hergebruik als iiersbmg rn'..r)r,r lolaal l'erkee! wordt do.'rr de nieurre brug als
orerbodig beschouu'd. Her r.,:ror beh,rud oo,tdzakelijk herstel van de brug is door her tbrse
achtersrallige onderhoud eeir zeer kosrbare |-u'estie &(. de k'elirmsdg. funcnonalitcit .an de bnrg
te boven 11aar".

Gedeputeerde state.n n-rn Zr.rid-Ilolland hebben geen ar3r-ies uitgebrachr. \let ingang r-an I ianuari ?(i0?
yalr Yianen niet meer onder deze prorir]cie. rnaar onCer de prcrr-inqe llueclrt.

standBunt van de staetssccretads

I. Ten aanzien va4 bgt besluit van 23 augustus 2005

i en aaaVen ratt tie adtieryn

De sraatssecretais roetst in eerste iostantie ofde gerncenren in redeliikheid hebben l:unnen komen tor de
uitgebrachte ad.nezen en l-oorts oi zich anderszrns zwaanvegende gronden r.oordoen die de
staatssecretaris doen or-erw'egen alsoog 1'an de voomoemde adviezen ran de gemeeoten af te wijken.

De saatssecretarrs denr bil de uitoeferung r-an zrin beloegdheid en mer inachmeming tan het
aanuaizmgsbeleid een egen a6weging le mahen, u'aarsan de aduezen van de gemeenteraderq vao de Raad
voor Cultuur en van gedepruteerde staten onderdeel dienen uit re maken. In het onderhavige geval heeft
ric staatssecteiaris, er van uitgaande &r het on<ierhavige r.rbjecr nier eerder is ixoordeeld, een hregrale
a6veging gemaakt die heeft geleid tot de condusie dat de monumentale waarden 

'an 
het object geen

aanwiizing op rijksniveau rechwaardigen.

Toctting aatt artikei ) nzn dt Behrdrngi

Het bestreden besluit is genomen naar aanleiding van het verzoek om aanwijzing als beschermd momunelt van
voomoemde boogbnrg orer de Lek bii Vianen en *\ieuwegein, ingediend namens bezwaarde bij brief tan 12
december 1999.

Zoals hien'oor reeds t>pgemerkt, dient b€t verzoek oor aar-r$:rfzing getoerst te r.orden aan de Beleidsregeis. Op
giond !'at artikel 3, tu'eede lid in samenlrang met her tseede lid r,an anikel 2. tan de Beleidsregels kan ryorden

afge,r'eken van het beleid dat aanwiiz-ingsverzoeken rnet betrekliing tot monumenten uit de pedode 185()-1940
t'orden algerr-ezert, ildietr aan iin tart de,rnder het kopjc ",\anuijzlrgshcleid" gen.-nnde crireria wordr
i,>ldaao,

Zoals o,r\ rn hct ltrurruc Lrcslurr rs orcnrogen. rt dc srnlatte genoemd rrnder a rn her , rnderlr.,rr-tge geval aan tle
orde De onderharrge boogbrug is nameliik niet eerder beoordeeld ren ook nier rn her \llP opgenomen,). l)rr
leal ,ztth r.erl i iatlt urt l let l i j l  dat tnt-t l i ttrekliog t,rt r it bnrqqcrr trrr ri ir ic- r ar ircr i [,.,r 'u,gr<rrtel J,]\.c!.rra!.rsi]11'
l ! r , r i r ! !  \ lTP: r , : t . ,  r r l r . l , ; t . r r r l t  i * . r ' : r : r .  , i t : . l .zr .grr : t . , r r :  r . r i

l l ' i)elt!. (. i,!r 'rt)crrrl iu:r l l .uli$',rn_ tlrchil:)g l) it. l  I !rf i{ f; j

\ . .  l
i , t  , , \

\ '. '
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()r'engens heeti de prolurcie Z-uidJtojland eegl eg'en r.edilarirrg r-,:.*.rr hel feir dat de br.rg,.tjer eerdet ts
beor rrdceld; aangeaen gedepureerdc .taterr ran Zuiti-Hc.,ila:rd er dcstrlds -- rln onrechte -. .-'ae rs urtgcgeal dat
de ondcrhar:ge brug dateert r an 1947. is deze nier in iret \lIP opgenomen i:je de bnefval de Commissari.
lal de Koningin in Zuid-llollard tan 1f, okrober 1998, r'rvenrarislijsrirurrrer 16. i2;. folgens de provinqc
L.:recbq rtaar dezerzi;ds nar raag is gc<iaart, is de brug rrer m her liader r an het trtlP 

-qern\clrtanseer,l 
msdc

vanwegc her fcir dar dcze oF dg *.r. iag r-al t--rechr <fl 7.1ud-llrrliaod.

Gezitrr irct lr.x-rr-gaande ts het aatuemeli;h dat hct oodcrharige objc-cr ruer eerder is beo<:rdeeid iamkel 2.
nteede [cl onder 4 r"an de Beleidsregels). Drt brengt mec dat het aanlijzrnesr-erzoek inhoude].ilk zal u,rrrdel
beitrrdceici en derhalve moer u,orden bezien ,rt:in het r.rnderharige gn'al ::prak( rs l.an nr,:nr:u:enrale waarCer
..tr: bescheming op rij[:rivi-au rechraardigrn.

i'ez atni lan het hery,'aantbnli

ln het besredcn besluit is gemotiveerd uiteengezer u'aarom het verzoek om aanvrlzing als bescbermd
monument is afgev'ezen. trfede naat aanleiding van hergeen in bezrzat naar voren w-ordt gebracht merk
ik rrrg her volgende op.

Zoais oo[ ai in het bestreciel beslutt ts overuogcn, komt de onderhavige brug nier voor ixscherrnrng op
rijksniveau in aanmerking omdat dez€ bnrg t€n opzichte van hei reeds van rijksrvegr lleschermde bestan6 ear
boogbruggen geen onmisbare meervaarde vormt.

t/ t3s
Llitgangspunt bij de selecde ran bruggen is dat deze alleel .x'orden geselecteerd op hoofdcarcgoriein van
construcue ierr op andere aspect€n, zoals reletantit lan architectuur). Subcaregorie€n van constructie u,orden._
m beghsel - ruel aPan rertegenwoordrgd. L,nliel rngesal een bepaa.lde subcaregorie op meerdere belangnjke
punten a6vijkt tan de hoofdcategode, kan aanJeiding bestaan om een bng uit deze subcategorie binncn de
hoofdcategorie afzonderliik te beschermen.

De brx-gbrug uvcr de l-ek bii Vranen en Nteuw'egen behoort ror de hootdcaregonc (stalen) boogbruggen. Er
hurrn<:n Crie BPen boogbn;ggeo {drie subcaregorie€n) u'orden onderschejden ,lzie r:nder andere NBS en ll-
Delfi. Compendium Bruggen. Stichtrng PIE 1994, p. 5{60 (inventarislijsmummer 23) er: l{ooster e.a. (red.';.
Bnrggen; r'isie op archirectuur & construcrie. lfatnjs, titrecht 200'{- p. 58-69 iintentarisl.ijsmummer 16.10)r

dc zur-crc boo$bnr€gg.I]. tttr drt npc bri<gblg oo:sraar honzonrak.krachrrr! ispati.i.racirielr,
,rp de fundenngeu en bmgtrqenhcntden. I: er.r br-lanerilk r.o<rrbeeld r-an drr n'pc boogbmu rs tlt
vcrkeersbrug ,:l-r.r tic \\'aal bij Nrpnegel ;19-i(r. nlksr:.r,'lnumeor;.
de boogbrugceD-loeGekbaad. Brl <ht npe boogbrug l'orden de rpatlir.aclrren opger angen
door een trekband ter zilde tan het rvegdek ikan ook onder het.rvegdek). I)c onderha.rige
lrr,lrghr,rp r-.rler ,lc l.( ii bchoatrt lert dezc s().)rl. -\rrclcrc r-rx>rbeeldcr: zijrr Jc lrr.ru rr,.tr cle I l:., I
bt1 Avol lc iq. l r l .  n,ksr ' l ' i ( l lurrrent, .  dcl t rugntrrde \ laas l r r i  Hcdci . l ( . , \ - ' . ,1.  brug,, . \er  c j"
\rr,rrl bij l l .rrdnk-lt l, ' ,  \nrlracl:r . l!, j9. lth,r]),-,nr rir(r !r '  c'., Je , r l i t.t.r l b, " ,{hr.r r.q rr.rri,nrs
tr, Sciut;luii le:r . l ')1:r njj\:.!r,. r ' i ' jnt(.! l
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de rersdtfde staatboogbnrege!. lflpe brug bestaalde in hor;filzaak ur cen liger. die echrer
u'ordt ondasr door een boog. loorbedden van boogbrugen mer ()ntlastmgsbogrn op een
liger aiu de uerkeersbrug or-er de Rrjn bi; -\mhern ilohn Frtrsrhnrg. l9 J5, oLrdste rrxrrbeeklr
de brug c.rver de lJsscl bij Derenter r$:ilhelrrunabrug, 19{31 cn clc oudr en nieuue spoorbrug
.jl'er lrei .\n-:ireldan-Riinlanaal bii \(.eesp il9?? en 1992';.

|i.x-,r de bocgbn-1ggen geldt dat rie besraaude selcc-ue voldoet. \'ao de hrnfiJcaiegone bc.rogbruggen zi1n, roor

zoter het gaat om brugelt utr het R\,P l9Jt- reeds .Cne lrnrgqen beschr-rrnd oD niksrl-i\-ratr: eve! Lle lls:et hrr -
1-sr,Ue jl9i(|). oter Ce \i'aal 1:i1 Niime.gcn a1916-l en over de Ncnr,J bii llendnk-ldc-.1mbechr '1939). ik riis )

el op dat oolr de i{aad r.oor (lultuur zich beperkr rot selectie op de hooldcategone booebruggea en lan merinp
is dat een bestand san drie ir-an dc scht) boogbmg$ar u.rr her R\\'P 192? nrcr een stanrs als rijhsmonunrcur -
ais raEtb:re hennnering aa:r dc boogbr.rggen urt het R\\? 1927 - r'oldocnde is. \'an lret tr?e boogbruggen mer
tclibrnd ien dao itebbetr s,c htr ai over een subcategoie. nanrelijk subcarc'gorie b; ziln in iecier ger.al dde sralen
bnrglen op rijl'sniteau beschermd: Ce brugrrr uit het R\\? 1927 over de I-fssel bi1 Z.,r olie r1930) en orer de ,,,

:\*oord bii Hesdnk-Id*-{mbacht i19391. alsmede de vakv-erkboogbrug irambrugi in Schipluiden i'I91?).

De bnrg over de kk bil Yianen ar Nieuwegein viikr in zoverre af van de reeds beschermde bruggen van dir
trpe, <iar hier niet sprake rs van een l4b4erLbeog. maar van een vollewandboog. in dit geval bestaande uir
kokers lan ggLiaqkg sl@l. l)eze brug rertegenwoordigr hiermee it ir-:'l.- eerr tbrtlb tcgarrc lan subcategone b.
De onderhar-ige boogbrug wilkt hiennee echter ortroldoende afran dc hoofdcaregorie ptalen) boogbrugger,
(ea de subcategode boogbmggen met rekband) om deze in aaanrrlling op her reeds bestaande, replesentaueve

bcstand aan bcogbr'-:gen (rnet trekban{ afzonderlijk de stat':-s ran riiksmonu::rent re:'erlenen. Ide*ce '*ijs it

^^ 
k-r 

-^l,"-..|-

Het gebruik van stalen kokcrs a.ls cons-.ructiedee.l is op zich geen nieus'e vindin& al is her fin Nederland) v,,el
rueu*'rn het gebruik als boog van een verkeersbng (rie onderharrge brug). Dir gegeven moet echter nier als
derrnate vemieuwend worden beschouwd dat her bescherming op rijksniveau rechn aardigr. Niet voor niers
zegt de v,'aardering r.an de Nederlandse Brugen Stichting SIBS. Viaarderingsrapport m?art 1999, p. 6.
mventarisliistnurnrner 2.4) in constructief opzicht weinig over de brug men stelt slechts dat de keuze toor
kolers afuiikt van de brug in Zwol.le en benadn:ll dat het roepassen van de kokers (volw.andige bogen) de

bng een rusug r.nterlijk geven. Het zrjn vooral r-ormgevingsaspecten ge$'eesr die hebben gele-id tot de keuze '.
voor kokers. Hct krachtenspel u (de consrrucrie van) boog en trekband is nici v-ezenlijk r-ernieuwd ren
oPzichtc van een l'akrverkboogbrug. Een doorbraak in het gebruik van stalen kokers zou pas komen met de
komst van de lastechniek in de jaren denig tan de vorige eeus.. De stalen boogbrug rnet trekbald s.'as na de

,'-:tr\'eede \\-ereldo,)rlog echtc.r r)vcr zrjn hoogrepunr heer:. Dc br>ogbrug ovcr de Lek bij \:ianen en Nicuu'egeur

rtas dan txrii zeier s at b.-rreli c{rlsTru(:tr(: geer'} brranbrekeDd ccrrrbeeld- ( h.en€enq merk rk hler nog o}, ,lat nrer
rl::rilelill.: :s t?a!r)p l)(;''r,iiird( rijrr -,1<.11.:r:r bascerr d:rt rit ':rierha.ige bruc ilc r,.=rstt ,r: ,r',' ir,,,n-riy' r s :itcl hrgrti

Lutge\'',<Xi di kohcrs- , '

\

. '  { :

l

- l

da!)  r  
^) t i  

i l (  ( t  I r i ."1l ir .  r ' l rr  lc.r! ! j r . !r \ \r td( rnr!-.rrr. i i lc lr tkt, lct ir , i r l . . . l
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iJezu'aarde :tclt dat de boogbrug oter dc l-ck bry \ ianen en Nrcuu'egelr nrenigmaal als scqrrbeeld heefi

Sediend. Zo zori de nieun'e spu:rrbrug bii Culcrnbtrg i l98,il zeer gdiikend zrin. Bii de r-ormger.ing varr dezc
brug u'etd echrer gestreefd naar ecn passende opr"olger tan de leeeodarische oude bnrg (die daarbij erk nog
aan de eisen len de llSL zou toldoen). Ifen kcos vcor her hoofdnpe boogbr.rg fmet een enkel';oudige boog

eo overigens eteflems met treJrband) rn eeu modeme ujtsr:ering met geble iokers. Daarbij u'erd ruct specifiel:
uaa.- de brug bii \:izurcl eir .'iiruw.egcin gekekerr. Dit zou wei hcr grlal kurulcrr zijn bit de brug ovcr de llaas ilj
i"lcdel i1917)' Overigens hornt lrct miiloor &t de d<xrr bezuzarde gesrelde roorbeeldfuncrie enerarjds rn rlr
Lres.ccrde r.rnicirelr ander,rijds rnoe ijk rnet elkaa: z,rin re verenrgeir.

Yt,c'r15 1i151 bczc'aardc op de rr her eerdergerrxnrde \\iaanieringsrapp.'rl 1an d( NBS tFsrelde zeldzaamhei.l.

l)rt crireriurn is, zor.ls hien-ou ujteeng€?ea, in ,Je ef*'eging betrokJien- De brag is n-dis-.:-aar zeld:aal1 m:ar dji
eukde cegeten rormt - zoals ben-oor uiteenqezer -geen aadeiding <-rm de bmg re bescjrermen op riiksnisearr.
'ferziide merk ik op dat r enige vraagrckcos plaars bij dir rapporc Oncier '1\ aardering' rrordr ren aanzien van

neer dar & helli l':n de :decdecriteda 'l-er:.::eld dat dc;r iet'.-an i.repas:ing :ljn. Het:s ccl.rtcr rri-:i
aannernelijk &t een aantal van deze cdteria @ijroorbeeld punt I.4) nier lan toepassing zou zijn.

'fen aalziea r-an her R\\T 192T is in het best-reder: besluir or.eru ogen dar her ieit dar de oncierhaligc brug
hien'a:: onderdeel uitrnaahq bijdraagt aan de culru':rhisrorische u'aarde. maar dar lan lret R\[? 1,9!i a] dde
brugen van rilks*'ege zijn beschermd. Ivlet andere woorden, het belang van het RU? 1927 is met de besraande
selectie van de &ie eerdergenoemde (boog)bruggen voldoende vertegrnwoordigd. Ik ben van mening dat de
brugen van het RrJi? 1927 voomamelijk op hun intrinsieke warden moeten worden beoordeeld - het is juist

ook vanwege dezc intrinsieke *'aarden &t de drie voomoernde brugen uit het R\{? 1927 z;ijn aongrvezet (zie
in dit gerband de r*zardering in de omschriiringen van deze drie boogbruggenj - en dat het RV? 1927 slechts
een cultuurhistorische meeruaatde aan de brugen geeft. De brugar r.an her RV? 1927 moctea nicr in hun
rotaiitst - ,ls een ensemble - v'orden beschouq-<i, .Dat bezs'aarde, zoals z1 rt bezu.aar opmerkg tot het rnzichr
is gekomen dat de twaalf brugen uit het RV? 1927 in de wereld een uniek verschijnsel zijn en dat ziiin 2004
heeft verzocht om de m'aalf bruggen bij Unesco voor te dragen als Nededands werelderfgoed, leidt - wat hier
-':erder i>tk van zij -. niet rot een ander .rordecl.

Or-er de r-rorspronkeli;ke ardritectonische ks'al.iteit van de br.rogbrug rnerh rli nog her lolgeode op. Het
l'eruijderen van de in de iaren zestig tan de lorige eeurv aangebrachte fietsstroken - rvellie aalbrengrng

dc oorspronkelijke architecronische k *aliteit r.an de brug aanzientijk heeft aangetas( (zie ook her advies
ran de Raad vorr {iulruur) * is technisch niet onmogeliik. Dit zou cchrer rrel lerdeo ror blijr.end zrchtbart

. -'::chadc. rtrel rlatttc ileu dc oijltrs vat: de l>rug i x1r'41116i5li;sruru unlcr 2?. ti;ro's 5 cn (r; \'an brlzr:ndere
qaaftetci lian in .iar ger-ai. ancjer'. d:an irentaartic mccrrr-,rr'rk ntet lr't,rrjcn qespr,ikc-n

Dc' oorspronkrdike r-rsuelc q-aarde ther aanzicht) r'an de bmq is r-cr.m:lderd door de aanleg vao de

' !r rhl>t'lt rttrtrt e ltrttg. f), r, ir5)xglqq',. , rr r! 'ni j cle herzc '.-." -'r dt ,, . rls'or:rliiK irrLqcrr l-aL.n il< csrl:rrr.c}ii
'ic.r'aLte:tr-n : dc \ ! )''ntg{,\'r!!}s:1sl-r('cr(.1-1 l)f i)j hr,r ,,[l..r1ro ',.a

.r ' ,r<jr t lta;t. \t:,s!-,nit(i J,rt 'r r jr. iul-ri- 'r ' i , , ,.r rqtieil,er: tn drx,r tr 'rr rl inrar ran nljcrj (rnd('r (jt i ].!r!,.trcrl

\
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trtr€ntarisliistnwnncr 2:, foto's 1 cl 21. I)e combrnade van de brugdeklien rnaali.t de bruggel oprisch
zq'aar (ifl'enrarisliismurnmer 12, fbro's 1-4). Ook Ce raad van de gemeelte Yirnen (zie her adries ran de
\{onurnentencommissre) is tie merung roegedaan dar n,ter de nabijgelegen modeme brug aan de ivisuele;
kwzliteit in hoge mate afbre'..rk rrordt gedaan. De srelling veri bezlzarde - onder vervijzin* naar het bcrk
Bn:gen; r"isie crp archirecruur & consrructie (p. 6ti, inr-eDta.rislijstnumrner 16. l0; - dat hei onn*trp r.an
de nieul:e bruggel is gebaseerd op het i;nctionererr naast en hcr samengaan met de boogbrug, kao rrler
u'orden 6:e!'olgi. Zo al van de iuistherd iuersan moer v'orden urgegaan. geidr dar dir ruers san doen heetr
mei de oorsPronkelijk risuele opzet rrit de jarel denig r.an de vorige eeurr-. Evenruele l$r'aliteiten die n:en
thans il de combinatic l-an de brtggen zou oot*'aren. sraal dan ook egheei los ra.n de rnonumenule

waatde van de oude boogbng en ondcrstelu)en Iaarstgerroernde rvaarde ;uer. Clr.erigens heeli ook de
aaoleg rrn de lletsstroken cie vrsuele n':r.arde aangetasr nu deze 6etsstroken her zichr n egnerrren op dc
uehb'"nden cn de bccgaan:ierrar.

i'r:orts rvil ik nog de voigende kantrekeningen plaatsen bij het bezn'aar.

Bezwaarde richt haar bezrvaar onder meer tegen een brief ('zienswiize) r'an de Minister var Verkeer en
$[iaterstaat .,'an 2 no'embcr 1998, die beznzarde in het kader 

'ar 
het 

'erzoek 
om aanuijzing heeft

ovcrgelegd (ze rnvenarislilsrnummer 3.1;- Deze briefgaat tx'er de zrctie ran bezwzarde voor behoud ral
de onderhavige boogbrug. Ter disc,r-qsie staat echts he: bestreden besluit e:r niet deze bnet-. Daarbiirrtys
ft er op dat de bnef van 2 november 1998 moet worden gelezen in het licht van de verantwoordelijkheid

I'oor 66n l'an de kemtaken van Riikswatersraar. namelijk hct mogelijk rnake4 beheersen en geleidec tan

mobiliteit. Zoals ook in de brief terecht is opgernerkg is Rijkswaterstaar niet de instantie om een oordeel
re geveo over de cu.ln:urhistorische uuaarde van de boogbn:g. Overigens wotdt in deze brief onder andere
gesproken over de kosten van tenovatie en de problematjek ran onderhoudswerkzaamheden, Dit betreft
echteraspecten d.ie il het kader tan de vraag naar de raonumenr*aardigheid nier rvorden meegeu,ogen.

Ten aarzien van de adriezen van de raden rran de gemeenten Yranen en Nieuwegein stelt bezqrarrde dat
het opme*elijk is dat in aanvang in beide gemeenten een meerderheid bestosd voor het behoud var de
bnrg. 1o dir verband refereert zii aan een aantal adhesieberuigingen (ze inr.entarislijstnummer 16.12). Om
te begirmen wijs ik er met nadruk op dat mij niet is gebleken dat de gemeenren niet in reddijk}eid tot de
uitgebrachte adr"iezen hebben lnnnen komen- In het kader van de besluin orming omtrent de aan\ri,zing

als beschermd monument is. naast het adries van gedeputeerde statetr en de Raad r.oor Culruq r-ooral

het adries van de gemeenreraad .an groot belang. Dir adries - in dir ger-al gaat her om nr.ee adviezen -
dienr n de anvegilg fe rvorden betolilien. De - uit !998 daterende - adhesiebetuigngen doen rn zolerre

niet rerzakc. ]:cit is dar de uec gemeenrcradcn hebbeu bes;uten rot <en ncgarir:f advies. \\-ar lrrerbri

ecres de "reDttrth<trrding i. qel'4e-*t. r!,-'et e.-.enrltn tcrzakr

IJez'*'aarde stelt verdcr dat de arguurenren r'<rrr de neg'atier-e adi iezen san de gclnecnt..raden. re weren dc
linlncidle ectc,lqci: r-arr i:ct .lrdevlroud cr ilc r,irztkcrhclc , )\'.i h(r ilcrftbnilk \';in ilr bnrg. ,.,rrcrgenli;k

,t ln lr lt l lr l  l lc, "rrclt lcn 
\.3'r .c!l jr 'r,,r lr!,r).r!, i t Bez'r-aarrlr in,ir ' t 'r otden qcv rl.qrl in ir ir lr .r<.l lrnq clar dc

gttlrxnlclc isPerrcrl qcstr loi -l. leicrt i,rt dt i>cri ,rrir lt lu lart Jr, nr, rrtrurtcr rt*'aartiulr: i, i . l)a:zr j iJnirlr.tr
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hebben eclrrer geen. of drhans geen drmrslagcr-ende, rol t-espeeld rn de adriezen. I)e raad van de

gerrleenle Vtancn ottderschrijtt rr ailn adries nadruReliik <le opratting van de mooumentencomnjssie .

Deze conl:rissie gccli haar ,tpvartine ten aanzior van de mr>numenru'aardigheid, nraar sprekt in her

geheel njet o\-e! de fiuanciiile aspecren ofde onzclerheid over her hcrgebruik. ln het adr.ies lan de

gemeeote Nieurvegci.n rv<.rrden q,-elisrtaar enige economiscire oserw-egingen in de afu'eging berrokten,

ma.lr de rleele aandacbt q'ordr besteed aan ile! valgens de gemeente belangriilste aspcct re v'eren de
.dt rlrlliistoulche v,aarde tan de bor.rgbrug. \'erdcr xijs ik et rner na,jruk op dat rinar:c-iile en;rof

cc'),lorlrsche asPectcrr helemaal nict in de btslurn orraing ziin betr,:kken en dus o'>k geen redcn zrill loos

de ai*.iizi"og. Beoordceld is oi de brxrgtrrug ranu.cgc - onder meer - culruurhrsrr>rr'schc uaarde

beschcrmurq op rilhsrur'eau rerdienr

Vcr-.ns ';r'iisr ben*aa:de op de r.olgens lraar trepukte deskurdighcid ..-an een gcmscnre ,r,?ru:c€r cr cea

msnrrrl)€nt van nationaje u aatde il her geding rs. Drt zou blijken urt her ferr dar de gemeenteraad r-an

)iieuu'egein over de brug in perspecuef van de nr.zalf bmggen van her R\\'P i92? g€en uitspraali doer

Di: strndpunt }:an nie:.rc:dcn gerclgd. .Lfg':ricn i-r- hel fCr Cat nijn.: inz!e::s Je gcr:centelaad tcr ilcc

conclusie is gekomen vanwege ooduidelijkheden bij de raad over de stand larr zaken met betrelliing tot

de overige bruggel r-an het RV? 1927, treed ik nier in de inh<-'udeliike atrvegingen op grond u,aarvan de

gg'n:enteraad tt-rt zijn adr-ies is gelicmar.

Bezn'aarde kan zich soorts niet vindel in het advres van gedepureerde sraren van L techt. Ook hjen'oor

geldt dat ik niet treedt in dc inhoudeliike a6l'eghgen op grond waan ar de g€meenteraad rot zijn advies $

gekomeo- Ten aanzien van het standpunt van gedeputeerde staten aangaande de uniciteit en de gaafheid

van de brug rerwijs ik naar miin eerdere opmerkingen op dit puot.

Bezq'aarde voert een en ander aan op het punt tan de insentarisatie €n selectie .- in het kader I'an hei

:viiP en het NiSi'-- l'an de o1'esge bruggen van het R\\'P i92l. ln de onderfravrge procedute staar enkel

de niet-aanwiizing van de boogbmg over de Lek bij Vianen en Nieuwegein ter discussi€. Op ber verloop

van het I\flP/MSP met betlekking rot deze boogbrug ts hien'oor reeds ingegaan.

Bezwaatde moet u'orden gevolgd inzaht zijn opmerking dar hct jaartal 1947 ruet rermeldens*aardig rs.

Na afloop van de lweede Wereldrrorlog ku'anr er aller€elst optreu$'een \chipbrug. De lnontage van de

boog begon rn september 1948 en s'erd io december 1948 afgerond. Vanafdat monrent kon her verkeer

rveer van de br.rg gebruik malien. In de zomer lar: 19-19 s.erd de 'temieurvde" boogbrug officieel

herrpenC.

{ \r bel pulrl verr dt. gcschre,.ihrrn<ligc rlaar<ic r:irr tir ir,.rr,qhnrq rrrerk ik ,:'p rlar dc ,.nr,.-tandruhr:rd ilar rleze

brugrn de frteedc \\'ereldr:orlog ld,r,x ric'gcallieerd($; r:- 1.en\1)csr, dcze brug:rer specraal bijz':rndcr

maalt. \'or.,r r-n;rvel aUe lrruggen o\-e! de grore ri\-iererr qel.lr dar deze rrr de frvcede \\'ereldoorlog zrjn
lerrucl<i /Jlci{er':r tnaal:l rrol: het tcjr i lat cli ' , ' : :Ccrirrr-rgt i-rr,.ur ra:r Netleri;.rrr ' ls tabrik:rlr is. dtzc br.e

:lt( l lt)t.12.1j l)li., ' rtrdc r. l lr zl]rt r:-rriltcr. nrr:,,r irrr r{r'r'r; ", , n rrrj sir':ds hcl Il\\ }) l ttlr \',irr \ rrliri:r11r'irt'

r ' i : :r lt ir i-
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Il. Ten aanzien van het besluit var 17 oktober 2005

Her lerzoek ,rn aanu,iizing vzr ?9 septembcr 20t!5 is aangemerht als afzonderlijke lerzocken ,)m aan\jizins
t'an de negen bruggen uit her R\\'P l9?? dre nog niet op rijksnile.au zilr beschermd- cn ven-olgens afg-urczcrr
np grlnd ran anikel -l;6 ;\u'b.

De reden dat het ltrzoel rlordt aangemer&t als atzrnderlille vetztrcker <inr aanriizinq.ran de neqen * nog
ruel aangs!1ez€n.- brul$etr uir her R\\? i92? is dar naar rniyr menirg geen aaniei&ng1 bestaat r.m het R\xr]
llt2"i nk ryiantgas uitgargspunt voor bcscherrrriag te nernen. ilienoe rs her solgende r-an belang.

Het R!i? 19?7 berof eer groct v.'egenbcur.projccl dat uerd uirgeloerd mer ,r.ls doc! dt *foehnng r,in ugr. l)c
rn het hader van het R\\? 1927 gebourude bn:rggen c,r,er de grore ritieren rormden slechr noodzrfieliyke
scha-Leis ur dit rijk*'egenplan. |let R$'P i927 behelsde dus veel meer <ian alleen de bouu'valr bruggen. Dit
betelielt der esr c1'entJe.le aA.x'ijzi-ig:-an de twaalf br.rggcn (nog steeds) gcen i:oraplete indr.ik sar, l:ct R\y?
1927 zou geven, wanneer mcn niet ook de tiikswegen zelf- die de hoofdsmrcruur ran het plan vormen -
daarbii zou benekken. S.fgezien van het fe.it dat de rijkswegen geen intrinsielic monumenbx,aarden in de zin van
gaafheid en dergeiijke selegcnwoordigen, is bescherming van deze snucruur in de prakrijk nicr haalbaar eu
nauu'elijks rvenseliik. Dcor de grote oodedinge afstand varr de brugen is er g66n sprake van ensemblewaarde
in visude zrn en door het ootbreken t:an een monurnentwaardige, verbindende stnrctuur (de riikswegen) is de
behandeling als €6n complex oniuist Derhah'e ben ik de mening toegrdaan dat de bnrgen.r'an het RS? 192?
voomamdijk op hrur intrinsieke waarden moeten vrorden beoordeeld en &t het voor een individuele brug niet
meer dan eerr locgeuocgfu uaarfu - een cultuurhistorische meerrvaerde - is dat deze daarvan deel uitrnaakt. De
bnrggen var het RW? !92? moeten dus niet in hun totaliteit - als een ensemble - *'orden beschourgd.

l en aanzlen \-ao de at'u'rJzng lan de onderhauge aan\-raag - op grond .'an anikel 4:6 ,{wb - wijs ik op r:et
'volgende.

Op grond van artikei -1:6. eerste Id. .ls'b m<n de aanvrager, indien na een grheel of gedeeheliih anvijzeode
beschihliing cen nieu\xe aa$\'razg w'ordt gedaan, nieuu' gebleken feiten of veranderde omstandigheden
r''ermelden. Het moet daarbilgaan om nieuu'e feiten of omstandigheden die tan zodanige aard ziin dar zrl rcr
een ander besluir (een ander oordeel) aanleiding kunnen geven. Bovendien moer het gaan om feiten of
omstaridigheden die ter tiide r-an het eerdere besluit niet bekend v'aren of redeliikerwijs niet bekend kondel
ziin \\'anoecr geen nierrrv gebieken i-eiten ofveranderde omstandiglreden r*.orden yermel4 kan het
besruursorHaan dc aanr-raag atui;zeir ondcr -, cru:1zrng naar zilr'! eerdcr( ais'rjzr'nd< beschikliinp ,iarukci ;;t,.
tt 'eedc hd {l 'br

Het tdee crrn de nlaalf bnrggen tdt het R\\? 19)l als grr,'ep tc bescb,rurr,en (at ,t/-i .;odtttig au-t rc rr,rizen_,. ls mrl
llan rri i]erkcD ais cen uctttt fcir iip.qr,.'rtri *-aan:rr rlt Lr':rrFbrug LrYcr Jc l.cli ?1\lDxrcrcn tii.rrderr :rangc-\.r.2<.;
l ls bcschernrd nrk:nr,lnl lmcni. I)r::s itr j-rcr bi,.rrerlcl hcshrrt recil. r,:rqehclrr l{r! R\\ p l()1. l lsnte.i- htr
1trr,:,t l i  r)t l] 3t'ru\vrlzlt){l l i?tir i/ l-1 ri r)t(r nil l  i( rri.rLtr trl. r:! lr nrrlt\\ sei:ickcrr lctt cr: , ' i . .crt r crarrtic!.ri.
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omstandigheid omdat dit aspect immers bij de aFrcging ten tiide van het bestuit van 23 augusnrs 2005, waarbii
dc onderhavige bn:g niet is aangen'ezen ds beschernd riiksmonumenl d is meqenomen. Reeds in het
verzoek om aanu'iizing lan !2 december 1999 heeii bezwaarde het over (de onderhar.rge brug in de context
van) het R\I? 1927. In het af*ijzende besluit van 23 augusrus 2005 ligt vervolgens besloten hct oordecl dat her

R\I? 1927 als otaalstucmur - als een ensemble - nier ds uitgangspunt 1.'oor e!'enruele bescherming Lan
dierlen.

III. Conclusie

Gelet op het v<.xensraande djent te v-orden geconcludeerd dar het aanu.iizingsverzoek ran 1? dectrnber

1999 rerecht is afgevezen. Het besueden besluir dient mrins inzieos re worden gehandbaatd. Yoons

dient, etcneens gelet cp het torenstaandg te w'orden gecondudeerd dar het aann'iizingsterzoek van "19
september 21115 terecht is afge.t'ezcn. Ook drt bestreden besluit dieqr naar miin oorded re worden

gehandhaafd

De saatssecretaris van Onderwiis, CuJnrur en V'etenschap.

nu. Medy C. r.an der Laan,

namens deze,

de directeur van de Riiksdieosr voor de Monumenteozorg.

mr. B.M. Kocken

Stalbueau Bestuudiike en Turidische Zaken
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3. vootste! butgernecster en n'crhouder aan df raad d.d. 1.1 septetlber 2( )4

4. besluir van de raad d.d. 4 eovegrber 2t104

15 -ldvies vao gcdcputcetdc staten vao Utrecht d.d. 10 maart 2005, r'erzonden op: 15 maart 2005

16 Bestredco bcsluit I 2.1 auqusrus 2005



\"en'olg inrenurisiiist Leflrncrii Oe\\': BC 05153? en B(: it516.13
Bladzijde : 3

1 ' BearEzr$clEifi i 29 seprember 200i

-\let biilagen:

1. statutn Stichting Boogbrug Viaoea

l. uinretsel Xarner rrn Koophendel

3. bestedct beduir izie ooder 14)

-t. gronden re* bczwaar

5. itoelichting op) de aantraag ide onder 2.1 ;

i'. bnef inzale aanvullelde rtuliJro d.ti- 1.+ lzcuari 3r.6i-t lvoor de bijlagerr zie

onder Jl

-. fcrro

8. r'erzoel, rot r'-oordracht Unesco ve&iderfgoed {zie c,ndcr 1 l ;

9. Brugcn in Nederlaod 1800-194O, p- 29&335 izic onder 2.5)

10. kopieitr uit Kloosrer e.a. (red.), Bnrggcn; visie op arcbirectuw & constructie,

Ihtdis, Utrccbt 200.{

11. waarderingsrapJrort uir maart 1o9Q yrlt de Nededrndse Bmggen Sdchting

(zie oad€r 2.4)

12 adhesiebeturgiogen

16 -{3RS 28 septeorber 2005, 2005039862 I

19 \'crzoek oo aanwijzing als beschennd ooourneot ran de ! 2 bnrggen ran het

Riitswegeoplaa 1927 d.d. 29 septernber 2005, ontvaageo op: 3 oktober 2005

Nfet biilageo:

i . sraruteo Stichtiog Boogbrug liaoen [zre on<ier i 6. l)

2 verzoek tot voordscht Unesco wcreldcrfgoed (zie ooder I l)

3. Bruggca in Nededand 1800-1940, p. 29&335 (zie onder 2.5)

4. topieito uic Bruggec qsie oF rrchikcruur & consirucne {ae ooder 16.10i

2(t Bestrcden besluir II 17 okrober 2005

21 Bezrzarschrift II 2l nor.ecrber 2005

tr{et bijlagen:

L besteden beslurt d.d. i: okrolr<r 2005 iz-re onder 19li

?. besreder besluir d.d 33.augusrus :ttljs (?e qrder 15)

'i. r'crzoel om aanwijzng d.ri 19 september 2ixl-i {zie onrlct I $l

J- rltrrelsel Kauer van Kooplt,rndci

:: Bscf aan de Commrssic roor de bezuzarschrilicn :1 ror'.rnber 2{.tt,t-i

:i .\mlielen en tbto's

-lr \BSor1'l l)eli i  ( , 'n-,rrrrrlr ni fJrr:-gi:,.:r. (rr,: l ' ' tn'c pll lrn)].1r ir (-l l  i l  /,, j

ia Regr srr'r.ltla.Jr 9 r:rn r.rr.r l:r ir.Sl'ntq!'t'l



Vervolg inventarisliist ksrrrrclk OC\I'r BC 051532 en BC 051643
Bledziide ; 4

Bcladeregels un*iizing bcschcgldc gronuoeoren op verzoeh

Tiidelific belerdsregel erowift.g ber}erade looaurtenreo 2006


