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ETNDHoVEN, 18 augustus 2006

AANVULLEND BEROEPSCHRIFT

Betreft: Beroep tegen de beslissing op beanraar van de Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en
wetenschap, mr Medy c. van der Laan d.d. 12 juni 2006 met kenmerk: cFl / BGs-2006 / 96762 M

Geeft eerbiedig te kennen:

Eiseres is de te lJsselstein (3401 DR) aan de
walkade 15, te dezer zake domicilie kiezende te Eindhoven aan de Veldmaarschalk
Montgomerylaan 629, ten kantore van de advocaat en procureur mevrouw mr. E.D.M. Verboom,
die ten deze tot gemachtigde wordt gesteld, met de macht van substitutie,

Geeft eerbiedig te kennen:

1. Eiseres heeft op 21 juli 2006 op nader aan te voeren gronden beroep ingesteld tegen de
beslissing van de STAATSSEGRETAR|S vAN oNDERWtJs CULTUUR EN wETENscHAp, MR.
MEDY c. vAN DER LAAN, hiema ook te noemen verueerster, d.d. 12 juni 2006 (met kenmerk cFl i
BGS-2006 i 96762 M) (productie i).

IEDERE AANSPRAKELIIKHEID VAN ADVOCATENPRAKI]JK VERBOOM IS BEPERKITOI HEI BEDRAG DAT IN HEI
DESBEIREFFENDE GEVAT ONDER HAAR BEROEPSAANSPRAKETIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBEIAALD.
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2. Bij brief van 24 iuli 20O6 (productie 2) is eiseres in de gelegenheid gesteld de in de brief genoemde
vezuimen binnen vier weken na dagtekening van deze brief te herstellen. Verwezen wordt naar
productie 3, zijnde (een kopie van) een recent uiftrekser uit het handersregister;

3. Het besluit van 12 juni 2006 (productie 20) streK tot ongegrond verklaring van het bezuvaarschrift van
eiseres tegen de aflrvijzing van haar vezoek tot aanwijzing als beschermd monument van de
boogbrug over de Lek bij Vianen en te Nieuwegein, waarbij het primaire besluit d.d. 23 augustus
2005 (met kenmerk RW 1999235) (productie 12) in stand is gelaten, zodat voormeld obiect niet is
aangewezen als beschermd monument.

4. VeMeerster motiveert haar besluit tot afwuzing (in productie 19) door te verwijzen naar ',de gronden
genoemd in het hierbij gevoegde advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van het Ministerie
van Onden|iis, Cultuur en Wetenschap d.d. 4 mei 2006' en besluit vervolgens het bezwaarschrift af te
wijzen op de gronden'genoemd in het advies van de Commissie voor de bezwaarschifren van 4 mei
2005'.

5. Eiseres gaat vooralsnog er vanuit dat hier sprake is van een kennelijke verschrijving en dat bedoeld
wordt dat de gronden vermeld worden in het ongedateerde advies van voormelde Commissie, welk
advies als productie 21 aan dit beroepschrift is gehecht.

6. ln dit advies, op pag. 6 en 7, onder de kop " standpunt van de staatssecretais,,heeft de commissie
het standpunt van de staatssecretaris, op grond waarvan de boogbrug over de Lek bij Vianen ntet voor
rijksbescherming in aanmerking zou komen, als volgt samengevat:

lren opzichte van het reeds van rijkswege beschermde bestand aan boogbruggen vormt deze brug
geen onmiskenbare meeMaarde.

ll De brug is weliswaar zeldzaam, maar dit enkele gegeven vormt geen aanleiding om de brug re
beschermen op rijksniveau.

- De omstandigheid dat de boogbrug is de Tweede wereldoorlog is verwoest, maakt deze brug nrer
bijzonder. Dit geldt namelijk voor vrijwel alle bruggen over de grote rivieren.
' Het feit dat deze brug van Nederlands fabrikaat is maakt deze brug evenmin bijzonder. Er ziln meer
bruggen (vooral sinds het RWP 1927\ van Nederlandse makelii..

lll van het Rijkswegenplan (RWP) 1927 zijn al drie bruggen van rijkswege beschermd, zodat met de
bestaande selectie het belang van het RWp 1927 vordoende is vertegenwoordigd.
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(De bruggen van het RWP 1927 dienen voornamelijk op hun intrinsieke waarden beoordeeld te worden
en het RWP geeft slechts een cultuurhistorische meerwaarde aan de bruggen).

lV De oorspronkelUke visuele waarde van de boogbrug is verminderd door de aanleg van de dubbele
nieuwe brug.

Doorslaggevend voor de volwandige bogen waren de esthetische kwaliteiten. De bij het ontwerp van oe
boogbrug beoogde rustige vormgeving wordt thans verstoord door de dubbele wegdekken en door een
wirwar aan pijlers onder de bruggen.

V Overigens heeft ook de aanleg van de fietsstroken de visuele waarde aangetast, nu deze fletsstroken
het zicht wegnemen op de trekbanden en de boogaanzetten.

Vl In het kader van de besluitvorming omtrent de aanwijzing als beschermd monument is vooral het
advies van de gemeenteraad van groot belang. Feit is dat de raden vdn de gemeenten Vianen en
Nieuwegein hebben besloten tot een negatief advies. Wat hierbij precies de stemverhouding ts geweest
doet niet tezake. Niet gebleken is dat deze gemeenteraden niet in redelijkheid tot de uitgebrachte
adviezen hebben kunnen komen.

Vll ook de financi6le gevolgen hebben geen of althans geen doorslaggevende rol gespeeld in de
adviezen. De financiele eniof economische aspecten zijn niet in de besluitvorming betrokken en dus
geen reden voor de afia/jzing.

7. Eiseres zal voordat zij op het standpunt van venrueerster ingaat eerst de voorgeschiedenis weergeven.

De voorqeschiedenis

8. Bij brief van 12 december '1999 (productie s) heeft eiseres een aanvraag tot aanwijzing als
beschermd monument van de stalen boogbrug over de Lek bij vianen op grond van artikel 3 van oe
Monumentenwet 1988 ingediend bij de minister.

9. Aansluitend aan dit aanwijzingsvezoek heeft eiseres bij brief van 14 januari2000 (productie 6)
enkele ontbrekende gegevens toegestuurd, waaronder een brief van de minister van Verkeer en
Waterstaat d.d. 2 november 1998 (productie 4j), aanbevelingen door eiseres met betrekking tot de
fietspaden die in 1967 aan weerszijden van de stalen overbrugging over de Lek bij vianen zijn
aangebracht (productie 6 bijlage lX) en kanttekeningen van eiseres (productie 6, bijlagen X a en X b)
bij het Waarderingsrapport van de Nederlandse Bruggenstichting (productie 4 a).
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10. Bij brief van 10 oktober 2000 heeft eiseres ter aanvulling en ondersteuning van de
aanwijzingsaanvraag het fotoboek" Bouw van de staten overbrugging overde Lek bijVlanen', (productie
4 k) aan de minister toegezonden.

11. De gemeenteraad van Vianen heeft de staatssecretaris desgevraagd geadviseerd de Boogbrug over
de Lek bij Vianen niet aan te wijzen als monument. Bij besluit van 19 oktober 2000 had deze raao
besloten conform het voorstel van B&w d.d. 29 augustus 2000 (productie 7). Het advies van de
Monumentencommissie Dorp Stad en Land d.d. 17 augustus 2OOO, het verslag van de hoozitting met
Rijkswaterstaat en het verslag van de hoozitting met eiseres maken deel uit van Droductie 7

12. Bij briefvan 18juni 2003 (productie 8) heeft de Raad voor Cultuur de staatssecretaris geadviseerd
de Boogbrug over de Lek bij vianen niet aan te wijzen ars beschermd rijksmonument.

'13. De gemeenteraad van Nieuwegein heeft de staatssecretaris desgevraagd geadviseerd de Boogbrug
over de Lek bij Vianen niet aan te wijzen als monument (productie 9). Het verslag van d hoozitting d.d.
14 september 2004 en het verslag van de vergadering van de Gemeentelijk Monumentencommissie d.d.
24 juni 2003 maken deel uit van productie g.

14. Het (negatieve) advies van Gedeputeerde Staten d.d. 1O maart 2OO5 is als productie iO bij dit
beroepschrift gevoegd.

15. Bij besluit van 23 augustus 2005 (productie l2 ) heeft de staatssecretaris besloten het verzoeK tot
aanwijzing als beschermd monument van de Boogbrug over de Lek bij Vianen en te Nieuwegein af te
wijzen en het object niet aan te wijzen als beschermd monument.

Aanvanq eerste bezwaamroced ure
16. Bij brief van 29 september 2005 (productie 13) heeft eiseres bezwaar gemaakt tegen voormeld
besluit van 23 augustus 2005..

De com plexaanvraaq

17. Bij brief van 29 september 2005 (productie 14) heeft eiseres de staatssecretaris vezocht om de 12
stalen bruggen die in de periode 1930 -1943 in het kader van het Rijkswegenplan 1927 over de grote
rivieren zijn gebouwd als geheel aan te wijzen als beschermd Rijksmonument.

18. Naar aanleiding van genoemde (complex)aanvraag heeft de staatssecretaris bij besluit van 17
oktober 2005 (productie 15) besloten om de brug over de Lek bij Vianen op grond van artikel 4:6 van de
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Awb, niet aan te wUzen als beschermd rijksmonument, onder veruijzing naar de eerdere afwijzende
beschikking d.d. 23 augustus 2005.

19. Bi brief d.d. 2'l november 2005 (productie 16) heeft eiseres bezwaar gemaakt tegen voornoemd
besluit van 17 oktober 2005.

20. Voorafgaand aan de hoozifting in het kader van beide bovengenoemde bezwaarprocedures (en nog
een derde bezwaarprocedure) is bij brief van 2g februari 2006 (productie 17) namens de
staatssecretaris een ambtsbericht aan de commissie toegezonden.

a 
De hoorziftinq
21 . Op 19 april 2006 heeft de commissie voor de bezwaarschriften van het Ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap (OCM/) een hoozitting gehouden n het kader van drie bovengenoemde lopende
bezwaarprocedures, te weten:

- de hierboven genoemde bezwaarprocedure inzake de aflivijzing van de aanvraag tot aanwijzing van de
verkeersbrug over de Lek als monument,

- de hierboven genoemde artikel 4:6 Awb-bezwaarprocedure inzake de brug over de Lek bij Vianen,
welke procedure buiten het bestek van de onderhavige beroepsprocedure valt, en
- bovengenoemde derde bezwaarprocedure (inzake de brug over de waal bij Zaltbommel) welke
bezwaarprocedure eveneens buiten het bestek van deze beroepsprocedure valt.

22 Voor het verslag van de hoozitting en de pleitnota's die op deze hoozitting zin overgelegd, wordt

I verwezen naar productie 18 en voor het Advies van de commissie wordt verwezen naar
eerdergenoemde productie 21.

23 Zoals gezegd heeft de staatssecretaris het besluit van 12 juni 2006 (voormelde productie 20) op het
bezwaarschrift van 29 september 2005 (productie 13) op de gronden genoemd in het (ongedateerde)
advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 4 mei 2005 ongegrond verklaard en het besluit
(van 23 augustus 2005: productie 12) in stand gelaten.

Beslissinq op bezwaar in de tweede bezwaarprocedure
24. Bij besluit van 7 juli 2006 (productie 22) heeft de minister het bezwaar van eiseres (zijnde reclamante in
die procedure) tegen het voormelde besluit van 17 oktober 2005 (productie 15) gegrond verklaard en dit
besluit herroepen. De minister heeft daarin tevens besloten dat alsnog inhoudelijk op het vezoek d.d. 29
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september 2005 tot aanwijzing van de 12 stalen bruggen over de grote rivieren gebouwd in het kader van
het Rijkswegenplan 1927 , als 66n monument c.q. monumentencomplex beslist diende te woroen.
Geheel in strijd met (de tweede alinea in) deze beslissing stelt de minister vervolgens in de daarop
volgende alinea (productie 22, derde alinea) dat daaraan reeds voldaan zou zijn in de beslissing (van de
staatssecretaris) op de complexaanvraag d.d. 1 juni 2006 (productie 1g). Deze beslissing is ruim een
maand eerder genomen dan de beslissing op bezwaar van 17 juli 2006. vast staat dat de
staatssecretaris op dat moment nog in de (onjuiste) veronderstelling verkeerde dat zij de (comptex;
aanvraag tot aanwizing van onder andere de Lekbrug als monument (d.d. 29 september 2OO5: productie
14) op grond van artikel 4:6 Awb buiten beschouwing kon laten. Dit wordt ook met zoveel wooroen oD
pagina 3, 4" alinea van het betreffende besluit van i juni 2006 (productie 19) gesteld. Hoewel votgens de
beslissing op bezwaar van 7 juli 2006 juist geen beroep meer gedaan kon worden op het ,,artikel 4:6

I 
Awb-besluil" van 17 oktober 2005 (of een ander besluit met precies dezelfde strekking als dit besluit van
17 oktober 2005), heeft de minister in strijd hiermee gehandeld, door in het besluit van 1 juni 2006 (o
pagina 3) toch te volstaan met een enkele verwijzing naar het besluit van de Staatssecretaris d.d. 17
oktober 2005. om deze reden heeft eiseres (op 17 augustus 2006) beroep ingesteld tegen deze
beslissing van 7 juli 2006 (productie 22).

25. Tot zover de voorgeschiedenis. Thans zal eiseres puntsgewijs op de door verweerster aangevoeroe
(cursief gedrukte) argumenten ingaan.

Ad I Ten opzichte van het reeds van ijkswege beschermde bestand aan boogbruggen vormt de brug
geen onm iskenbare meeryVaarde.

O 26. Deze stelling kan geen standhouden. Herhaaldelijk heeft eiseres gewezen op de unieke aspecten
van deze brug en deze zijn tot op heden door niemand betwist. Zo is de brug in de eerste plaats van
belang als uitdrukking van een typologische ontwikkeling en als grote rivierbrug de eerste in zijn soort. In
vervolg op de brug over de lJssel bij Zwolle (Katerveer: productie 27) werd er voor de brug over de Lek
bij Vianen weliswaar eveneens gekozen voor het type boogbrug met trekband, maar (anders dan bii
Katerveer) werden de bogen uitgevoerd als kokers.

27. De vormgeving van de brug over de lJssel bij Zwolle verschilt echter essentieel van die van oe
boogbrug bij Vianen. Door de toepassing van volwandige bogen, met een kleinere hoogte van oe oogen
ter plaatse van de opleggingen dan in het midden van de brug, welk effect versterkt wordt door de
plooiverstijvingen aan de buitenzijden van de bogen, is de brug bij Vianen qua architectonische en
esthetische vormgeving uniek. Deze bijzondere vormgeving diende om de brug een rustig en slanker
uiterlijk te geven.
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Ad II De brug is weriswaar zerdzaam, maar dit enkete gegeven votmt vorgens verweerder geen
aanleiding om de brug te beschermen op r'rjksdveau.

- De omstandigheid dat de boogbrug is de Tweede wererdoorlog is verwoest, maakt deze brug net
bijzonder. Dit geldt nametijk voor vijwel alle bruggen over de grote ivieren.
' Het feit dat deze brug van Nedelands fabrikaat is maal<t deze orug evenmin bijzonder. Er z4n meer
bruggen (vooral sinds het RWp 1927) van Nederlandse makelii..

28 Nog daargelaten dat eiseres de zeldzaamheid van de brug nrmmer op genoemde omstandigheden
heeft gebaseerd, staat dit tweede argument bovendien haaks op het eerste argument, waardoor dit
argument ook om die reden ar niet kan standhouden. Daar komt nog bij dat dit argument in zijn

O 
algemeenheid zo vaag is, dat dit argument ook om die reden niet serieus genomen kan worden.

De brug zou geen bijzonderheden en geen meenrr,raarde hebben ten oirzichte van het reeds beschermde
bestand, maar toch zeldzaam zijn, echter niet beschermenswaaro.

29 De boogbrug met trekband over de Lek bij Vianen is wel degelijk ze er zeldzaamen daardoor tevens
een markante representant van het in het kader van het Rijkswege nplan 1927 in Nederland gerealiseerde
Bruggenplan 1927 Weliswaar is in het kader van dit Bruggenplan ook bij bouw van de brug over de Maas
bij Hedel gebruik gemaakt van volwandige bogen, maar de brug bij Hedel is veel kleiner dan die bij vianen.
De brug bij Hedel heeft namelijk een hoofdoverspanning van 120 m, een booghoogte van 21 meter en de
hoofdfigger, in het midden van de brug, ligt op 2,7 meter. De brug bij Vianen daarentegen heeft een
hoofdoverspanning van 160 m, een booghoogte van 2g,g meter en de hoofdrigger, in het midden van de

I bruo, ligt op 3,8 meter (zie waardestellingen van NBS (productie 4a pag. 6 en 7) en eiseres (productie 5
pag 4). De brug over de Lek bij Vianen is de eerste grote rivierbrug in zijn soort en heeft in de totate fusieke
dimensie grotere betekenis dan de brug bij Hedel.

Ad lll van het Rijkswegenplan (RWp) 1927 zijn al die bruggen van ijkswege beschermd, zodat met de
bestaande selectie het belang van het RWP 1927 voldoende is veftegenwoordigd.(De bruggen van het
RWP 1927 dienen voornametijk op hun intrinsieke waarden beoordeeld te woden en het RWp oeeft
slechts een cultuurhistoische meerwaarde aan de bruggen).

30. De drie beschermde bruggen waar veruveerder op doert zijn drie vakwerkboogbruggen, te weten: de
brug over de lJssel bi.j Zwolle, de brug over De Noord brj Hendrik ldo Ambacht en de brug over de Waal
bij Nijmegen .(producties 27,28 en 29). wat deze drie bruggen volgens de kadastrale omschruving
gemeen hebben is dat het drie vakwerkboogbruggen zijn, niet dat zij op grond van het Rijkswegenpran
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een cultuurhistorische meenruaarde zouden hebben. Het is dus touter toeval dat deze beschermde
bruggen deel uitmaken van het Rijkswegenplan 1927.

3l Weliswaar wordt in de omschrijving van de brug over de lJssel bij Zwolle vermeld dat deze brug de
tweede brug was in het "grote rivierbruggenprogramma", maar in de waardering wordt verder met geen
woord gerept over de cultuurhistorische (meer)waarde die deze brug daardoor zou hebben. In oe
waardering wordt enkel gesproken over het
belano van de staren middenbrug (van het Duitse type) in combinatie met de voor de jaren twintig
karakteristieke betonnen aanbruggen en de beeldbepalende ligging over de lJssel, welke kenmerken op
zichzelf blijkbaar al voldoende zijn geweest voor aanwijzing van deze brug als rijksmonument (productie
27, pag. 2 en 3).

32. In de waardering van de brug over De Noord bij Hendrik ldo Ambacht (productie 2g) wordt wel
gewezen op de cultuurhistorische waarde die deze brug als tvpoloqisch voorbeeld van een stalen
booqbruq met trekband uit het Riiksweqenplan heeft. Gesteld wordt dat deze boogbrug tevens van
algemeen belang is wegens 

"r"hit"aturrhi"torit"h" "n 
indr.hiel" *""rd" 

"1, 
ond"rd""l u"n d"

technische ontwikkelinq van de Nederlandse bruqqenbouw. Vanwege de fraaie en beeldbepalende
llgging worden aan deze brug ook stedenbouwkundiqe en landschappeliike waarden toegekend
(productie 28, pag. 2).

werden qebouwd. De brug draagt de alqemene kenmerken van deze boogbruggen en hierbinnen vafi op

O 
dat oeen trekbanden ziin qebruikt. De cultuurhistorische waarde is niet gebaseerd op het feit dat de brug
deel uitmaakt van de bruggen die gebouwd zijn in het kader van het Rijkswegenplan j927, maar op het
feit 

, een
rivieroverspanning ten behoeve van het snelverkeer, die grote gevolgen heeft gehad voor de sociaal-
economische ontwikkeling van Nijmegen en de omliggende regio.

34 Uit deze kadastrale waarderingen blijkt dat de stelling van verweerster dat het Rijkswegenpran
slechts een cultuurhistorische meenrvaarde aan de bruggen geeft niet kan standhouden. Ondanks het
feit dat de brug over de lJssel bij Zwolle (productie 27) deel uitmaakt van het Rijkswegenplan, heeft deze
brug geen cultuurhistorische waarde. Daarentegen kan het Rijkswegenplan blijkbaar ook enkel
architectuurhistorische waarde opleveren(zie productie 28). Uit deze kadastrale waarderingen blijK
bovendien dat er wer degerijk aparte vertegenwoordiging van subcategorieen bruggen praatsvindt.
Gesteld wordt immers dat de brug over de waar bij Nijmegen de algemene kenmerken van deze

33 De brug over de Waal bij Nijmegen is van architectuurhistorische waarde (productie 29, pag. 3) als
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boogbruggen draagt en dat hierbinnen opvart dat geen trekbanden zijn gebruikt. Vorgens het
ambtsbericht (productie 21, pag. 'r0) zou deze categorie ars een subsubcategorie van categorie b
gekwalificeerd dienen te worden. Geheer in strijd hiermee wordt de onderhavige (unieke)
subsubcategorie op pag. 1 1(van productie 21 echter afgedaan als "variant". Eiseres vraagt wanneer er
sprake is van een beschermenswaardige variant en wanneer van subsubcategorie, die niet voor
bescherming in aanmerking komt.

35' De boogbrug over de Lek bij Vianen voldoet aan alle gehanteerde waarderingscriteria en is de eerste
grote rivierbrug in zijn soort: Als typologisch voorbeeld van een stalen boogbrug met trekband uit het
Rijkswegenplan en vanwege het feit dat de brug een uitdrukking is van een ontwikkeling op infrastructureel
gebied, een rivieroverspanning ten behoeve van het snelverkeer, die grote gevolgen heeft gehad voor de

O 
sociaal-economische ontwikkeling van de omliggende regio, heeft ook de Lekbrug cultuurhistorische
waarde. Als voorbeeld van een verkeersbrug die in de jaren dertig van deze eeuw over de grote
Nederlandse rivieren werden gebouwd en als onderdeel van de techni'sche ontwlkkeling van oe
Nederlandse bruggenbouw heeft de Lekbrug tevens architectuurhistorische en industri6le waarde en is zij
als zodanig van algemeen berang. vanwege de fraaie en beerdbeparende rigging heeft de Lekbrug
bovendien stedenbouwkundige en landschappelijke waarde. De brug draagt de algemene kenmerken van
boogbruggen en "hierbinnen valt op dat" volwandige bogen zijn gebruikt.

36. Tegen de achtergrond van het bovenstaande kan ook dit derde argument derharve geen
standhouden. Het is overigens volstrekt onbegrijpelUk dat en waarom de Lekbrug, ondanks het feit dat zij
unieker en zeldzamer is dan de drie bovengenoemde bruggen, toch niet monumentwaardig wordt
bevonden.

Ad lV De oorspronkeliike visuele waarde van de boogbrug is verminded door de aanleg van de dubbele
nieuwe brug.

Doorslaggevend voor de volwandige bogen waren de esthetische lflvaliteiten. De bij het ontwerp van de
boogbrug beoogde rustige vormgeving wordt thans verstoord door de dubbete wegdekken en door een
wirwar aan pijlers onder de bruggen.

37. Ten onrechte wordt de suggestie gewekt dat de dubbele nieuwe brug over de Lek bij Vianen
(visueel) niet compatibel zou zijn met de oude boogbrug. Hetgeen hier wordt gesteld is geheel in strijd
met de waarheid. De feiten wijzen namelijk op het tegendeel. Volgens zwarts & Jansma architecten, die
de tweede nieuwe brug over de Lek hebben ontworpen, heeft de relatie met de bestaande (boog)brug
wel degelijk een zeer belangrijke rol gespeeld bij de bouw van de nieuwe bruggen. Zo was ten tijde van
het ontwerp van belang dat de reling op de nieuwe brug zo min mogelijk belemmering voor de oude brug
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zou vormen (productie 23) Dit wordt bevestigd door de heer Rietbergen, die projecleider is geweest bij
de aanleg van de tweede nieuwe Lekbrug. Vorgens de heer Rietbergen was het oorspronkerijk de
bedoeling om de boogbrug op te knappen en daarnaast eerst 66n nieuwe brug te bouwen. Vervorgens
zou in 2010 0f 2020 nog een tweede brug aan het geheer worden toegevoegd (zie productie 24).
ook was het de Nederlandse Bruggenstichting in 1999 bekend dat de bestaande stalen overbrugging in
dienst zou blijven (zie productie 4a pagina 4 * ).

38. Er is zelfs een duiderijk waarneembare samenhang van de twee bruggen, namerijk de samennang
van de boog van de staren brug met de richte boogrijn van de onderkant van de betonnen brug. Deze
samenhang is vanuit het westen duidelijk te zien (productie 5, pag. 3 onderaan).

O 
Daarmee kan ook het vierde argument naar het rijk der fabelen worden veruezen.

Ad v oveigens heeft ook de aanreg van de fietsstroken de visuere waarde aangetast, nu deze
fietsstroken het zicht wegnemen op de trekbanden en de boogaanzeften.

40. De fietspaden zin srechts een toevoeging aan de brug en geen aanpassing c.q. aantasting van de
brug Deze zijn later aangebouwd ter uitbreiding van de snelweg tot 2 x 2 rijstroken. De fietspaden
l(unnen in de toekomst ve*ijderd worden, zonder dat de brug daardoor beschadigd wordt (zie de
aanbeveling van eiseres: productie 6 bijrage rx). Integendeer, door veruudering van de fietspaoen zou
de originele unieke constructievorm van de boog met trekband buiten het oorspronkelijke wegdek weer
zichtbaar worden en zouden de staren aanbruggen hun oorspronkerijke aanzicht terugkrijgen.

) Advl In het kader van de besluifuotming omtrent de aanwijzing als beschemd monument is vooral het
advies van de gemeenteraad van groot belang. Feit is dat de raden van de gemeenten vianen en
Nieuwegein hebben besloten tot een negatief advies. Wat hierbij precies de stemverhouding rc geweest
doet niet terzake. Niet gebleken is dat deze gemeenteraden niet in redelijkheid tot de uitgebrachte
adviezen hebben kunnen komen.

41 Deze stelling behoeft nuancering. Weliswaar heeft de Raad voor Cultuur in het tweede deel van haar
advies van eind september 2oo5 aan de staatssecretaris over het nieuw te ontwikkelen
erfgoedselectiebeleid (op pagina 46), gepleit voor een grote invloed van gemeenten, maar niet ats het
gaar om een monument van rijks- of provinciaal belang. In dat geval liggen er volgens de Raao voor
cultuur aanvullende bevoegdheden bij het Rijk respectievelijk de provincie. Het is in lijn met oe
jurisprudentie (bijv. ABRvS, 21 juni 2006, zaaknummer 20 osOBB44fi) dat de staatssecretaris voorbii
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mag gaan aan adviezen van adviesorganen, indien de motivering niet m66r inhoudt dan dat her
draagvlak voor de aanwijzing bij de eigenaren ontbreek.

42. In de conclusie van de besluitmotivering bij het afi/vijzende besluit van 23 augustus 2005 (productie
12' pag. 5) wordt gesteld dat de brug, ondanks de afleesbaarheid van de typologische ontwikketing van
de Nederlandse bruggenbouw, geen aanvulling vormt op het reeds van rijkswege beschermde bestand
van vergelijkbare bruggen. weliswaar hebben beide gemeenteraden, de Raad voor cultuur en
Gedeputeerde Staten negatieve adviezen uitgebracht, maar deze adviezen zijn anders onderbouwd dan
het negatieve besluit van verweerster. Verweerster is overigens zonder nadere motivering van de
oveMegingen van genoemde organen afgeweken.

O 
43 Volgens de gemeente Vianen ziin de"tigging en vormgeving van de nieuwe brug bepaald door het
op temijn verdwijnen van de bestaande brug.,' (productie Z , pag. 2). Volgens de
monumentencommissie van de gemeente Vianen zou bij het ontwerp van de nieuwe brug geen
betekenisvolle relatie met de bestaande boogbrug zijn nagestreefd en zou deze relatie naar de mening
van de commissie ook niet gerealiseerd zijn. De gemeente Vianen acht de aanwezigheid van de oude
brug storend. Het vezoekschrift (tot aanwijzing van de brug als monument) kan het college van B&w
van Vianen niet overtuigen dat alsnog handhaving van de bestaande brug ook een op z,n minst
aanvaardbaar beeld levert.

44. Deze stelling kan geen standhouden. Vast staat immers (zie hierboven bij punt 37 ) dat bij het
ontwerpen van de nieuwe brug wel degelUk is uitgegaan van handhaving van de oude brug. Echter ook
al zou deze stelling juist zijn, dan kan deze op zichzelf niet als grondslag dienen voor een negatief

I advies.

45. De raad van de gemeente Nieuwegein heeft op 4 november 2004 een negatief advies uitgebracht
(productie 9, pag. 1), omdat de gemeentelijke monumentencommissie de brug op zichzelf niet
belangrijk genoeg zou vinden voor aanwijzing als rijksmonument. Deze commissie staat echter wel
positief tegenover aanwijzing als onderdeel van een rijksmonumentencomplex van de bruggen uit het
rijkswegenplan productie g, pag. 4).

46. Volgens Gedeputeerde staten zou de brug typologisch niet uniek zou zijn. Eiseres heeft dit
argument hierboven (bij punt 29) reeds gemotiveerd weerlegd. Echter ook al zou dit niet het geval zijn,
dan hoeft dit op zichzelf geen belemmering te zijn voor aanwijzing als monument, getuige de Drug over
de lJssel bij Zwolle (productie 27) en de brug over De Noord bij Hendrik ldo Ambacht (productie 28).
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Verder is het negatieve advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hoofdzakeliik
gebaseerd op financiele overwegingen (productie 1O).

47. Het argument van de Raad voor Cultuur dat de brug niet gaaf zou zijn door het aanbrengen in 1967 van
de buiten de bogen geplaatste fietsstroken, kan op zichzelf geen voldoende grondslag vormen voor een
negatief advies (zie hierboven, punt 40). De Raad voor Cultuur acht herctel van de brug voor het behoud
van de brug te kostbaar, omdat zU de brug overbodig acht.

48. Eiseres is van mening dat verweerder niet kan volstaan met te berusten in het enkele feit dat de
raden van de gemeenten Vianen en Nieuwegein, Gedeputeerde staten en de Raad voor cultuur
hebben besloten tot een negatief advies. Eiseres is namelijk van mening dat er voldoende aanleiding is

Q om te concluderen dat deze organen niet in redelijkheid tot hun uitgebrachte adviezen hebben kunnen
komen. Het is niet voor niets dat verweerster de adviezen van deze organen bij het nemen van naar
besluit niet tot de hare heeft gemaakt, maar de afiruijzing met andere argumenten heeft onderbouwd.

49. De erkenning door de staatssecretaris van de afleesbaarheid van de typologische ontwikkeling van
de Nederlandse bruggenbouw (uit het Rijkswegenplan) kan volgens eiseres tot geen andere conclusie
leiden dan dat de brug over de Lek bij Vianen daardoorjuist wel als een aanvulling op het reeds van
rijkswege beschermde bestand van bruggen dient te worden beschouwd, temeer omdat bij de
aanwijzing van de drie voormelde bruggen uit het Rikswegenplan met die ontwikkeling kennelijk geen
rekening is gehouden.

50. Er is onmiskenbaar sprake van een onlosmakelUke samenhang van de 12 bruggen uit het

I Rilfswegenplan, waarin de brug over de Lek bij Vianen een onmisbaar element is. Deze onlosmakeliike
samenhang wordt helder omschreven en geillustreerd in de "Tussentijdse synopsis", die eiseres heeft
opgesteld om de onbekendheid van de lezer met het complex te doorbreken (productie 30). Met name
wordt gewezen op de schema's op pagina 11, 13 en 15 en de daarbij behorende toelichtingen.

Ad vll ook de financieb gevolgen hebben geen of althans geen doorslaggevende rcl gespeeld in de
adviezen. De financi5le en/of economische aspecten zijn niet in de bestuifuoming betrokken en dus
geen reden voor de afwijzing.

50. Dit is onjuist. In voormeld ambtsbericht wordt (productie 17,pag. 12en 13) wordt dit erkeno.
De brief van Rijkswaterstaat (eigenaar van de brug) d.d. 4 november 199g aan eiseres
(productie 4j) bevestigt dat reeds in 1998 voor Rijkswaterstaat vaststond dat de brug gesloopt moest
worden, enkel omdat dit goedkoper zou zijn dan renovatie van de brug. Volgens Rijkswaterstaat zouden
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de renovatiekosten, het gebruiksklaar maken van de brug voor tangzaam verkeer, circa 25 miljoen NLG
belopen. Over de kosten die met sloop gemoeid zouden zijn wordt in de brief echter met geen word
gerept. Rijkswaterstaat heeft op de hoozitting verklaard dat zij geen geld voor de brug wil reserveren
teneinde de brug te kunnen blijven gebruiken (productie 12, pag. 3).

51. op de hoozitting van 21 augustus 2000 heeft de heer ldzinga van Rijkswaterstaat verklaard dat om
de brug uitsluitend te handhaven ettelijke miljoenen (guldens) nodig zouden zijn, alsmede dat het
onderhoud over een paarjaar weer miljoenen zou kosten (productie 7, pag. 6). over de kosten van de
sloop van de brug wordt echter met geen woord gerept. Rijkswaterstaat. Met deze sterke verhaten en
gelijkluidende memo's wordt getracht de gemeenten te beinvloeoen.

O 
52 Het is duidelijk dat dit besluit is genomen in strijd met het motiverings- en het zorgvuldigheidsbeginsel.

WESHALVE eiseres Uw Rechtbank eerbiedig verzoekt:

1' haar beroep gegrond te verklaren, de bestreden beslissing op bezwaar van venveerder d.d. 12
juni 2006 (met kenmerk: cFl / BGS-2006 / 96762 M) te vernietigen en opnieuw recht doende te
bepalen dat veruveerder een nieuw besluit dient te nemen op de aanvraag van eiser tot aanwijzing
van het object als beschermd monument;

met veroordeling van venrveerder in de kosten van deze proceoure:
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SPECIFICATIE PRODUCTTES

Productie 1 lPro forma beroepschrift d.d. 21 juli 2006,met U-SreOen Oestissing opI
lDezwaar
I

or. grmle KecntbanK , sector bestuursrecht d.d. 24 juli 2006
urnreKset utt het handetsregister van de Stichting Boogbrug Vianen

maart 'l 999

Hr. drrecteur Federatie Stichts Cultureel Erfgoed d.d. 26 augustus 19gg

- -Er. uuA-tractte gemeente Nieuwegein d.d. 7 september l ggg

,t ooc

Productie 2

Productie 3

Productie 4a

Productie 4b

Productie 4c

Productie 4d

Productie 4e

Productie 4f Br Fractie Groen Links, gemeente Nieuwgein..d. 51 augustus 1999
Productie 49 Br Senioren 2000 gemeente Nieuwegein d.d. 1 oktober 1998
Productie 4h Br fractie PvdA, Afdeling Vianen, d.d. 27 augustus 1998
Productie 4i Br. CDA-fractie gemeente Vianen d.d. 5 septernber 1 99g
Productie 4j Br Rijkswaterstaat d.d. 4 november 1998 -

Kopre exemptaar van 'Bouw van de stalen overbrugging over de Lek bij
Vianen'

aanvraag tot aanwlzing beschermd monument van de stalen
overbrugging overde Lek bi j  Vianen d.d. 12december1999
Aanvuttrng ten behoeve van de aanvraag tot aanwijzing beschermd
monument van de boogbrug bij Vianen d.d. 14 januari 2000

Productie 4k

Productie 5

Productie 6

Productie 7 Raadsvoorstel gemeente Vianen + bUlagen d.d. 28 september 20OO
Productie 8 Advies Raad voor Cultuur d.d. 18 iuni 2003
Productie 9 Advies gemeenteraad Nieuwegein + bijlagen O.d. tS novernOer ZOOa
Productie 10 Advies Gedeputeerde Staten van Utrecht O.O. 10 maart 20OS
Productie 1 'l Br. dr. M-L ten Horn-Van Nispen, Technische Universit,eit Deft,

Faculteit techniek, Bestuur en Management, sectie Geschiedenis van
de Techniek, d.d. 16 september 2004
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Productie 12 besl uit staatssecretaris ocW@
aanvraag tot aanwijzing brug over de Lek bij Vianen als beschermd
monument

Productie 13 I oezwaarscnnn d.o. 29 september 2005 tegen afwijzingsbesluit d.d. 23
I

I 
augustus 2005

I
I bruggen uit het RUkswegenplan 1927 als beschermd monumenr
I
I
I besluit staatssecretar

| 
(o.S.v. artikel 4:6 Awb) van de aanvraag tot aanwijzing brug over de Lek

I bij Vianen als beschermd monument
I

I
I oktober 2005

2006

a. verstag van de Uommissie voor de bezwaarschriften van het
ministerie van OCW inzake oa

- het bezwaarschrift d.d. 29 september 2OO5 (prod. 13) en
- het bezwaarschrift d.d. 21 november 2005 (prod. 16)
met

b. pleitnotities van mr E.D.M. Verboom, gemachtigde van eiseres
c. pleitnota W.J.van Sijl, voorzitter van eiseres
d. pleitrnotities van mr. drs. A.H. Bruggeman, Rijkswaterstaat Utrecht ]
e. pleitnota namens Staatssecretaris van OCW I
Deslurt staatssecretaris OCW d.d. 1 juni 2006 op 

I
(complex)aanvraag d.d. 29 september 2005 tot aanwijzing van de I
12 stafen bruggen uit het Rijkswege nplan 1927 als beschermd 

I
monument (prod. 14) |

Productie '14

Productie 15

Productie 16

Productie 1 7

Productie 18

Productie 19

Productie 20 Beslissing staatssecretaris OCW d.d. t Z juni ZOOO op tret Oezwaar van
eiseres d.d. 29 september 2005 (prod. 13)

Productie 21 Advies van de Commissie voor de bezwaaEchnften van het rltnistene
van OCW inzake oa

- het bezwaarschrift d.d. 29 september 2005 (prod. 13) en

- het bezwaarschrift d.d. 21 november 2005 (prod. 16)
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Productie 22 Beslissing van staatsecretaris O.O. Z jutiTOOO op Oezwaar a.O. Z
november 2005 (prod. 16)

Productie 23 Brochure RDMZ ("RDMZ info Architeffi
2006)

"Tweede en derde Lekbrug rijksweg A2, Vianen',

Productie 24

Productie 25 "Spiegelbeeld" : Artikel uit eou@
11 Um 14 inzake de "Bouw van de tweede nieuwe Lekbrug Vianen

gemeente Vianen 2004

Zwolle

Productie 26

Productie 27

Productie 28 Kadastrale registratie d.d. 28-1 1-2000 van Oe brug-ver Oe f.loo bil
Hendrik ldo Ambacht

Nijmegen
-I ussenrUose synopsts", 12 bruggen van het RWp 1927, augustus

2006, W.J. van Sijl

Productie 29

Productie 30

Productie 31 "Het Complex", Samenvatting van de aa@
beschermd monument van de 12 bruggen van het rijkswegenplan 1927:
Stichting Boogbrug Vianen




