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Pleitnoto nomens de Minister von Onderwijs, Cultuur en Wetenschop

Dotum
Zitt ing
Onderwerp

Eiser
Procedu ren rs

15 november 2006
Rec htbo n k Utrecht, Sector bestuursrecht
vm. verkeersbrug bi j  Vionen ols enkelvoudig object
vm. verkeersbruggen bi j  Vionen en Zoltbommel ols complex-onderdeel
Stichting Boogbrug Vionen te l isselstein
SBR 06/2826 (brug bi j  Vionen ols enkelvoudig object)
SBR 06/3116 (brug bi j  Vionen ols complexonderdeel)
SBR 06/3180 (brug bi j  Zoltbommel ols com plexonderdeel).

Edelochtboo r College

In de voorl iggende gecombineerde behondeling zi jn twee zoken oon de orde met betrekking tot
rle beslissin-gin op 5ezwoor die de stootsecretoris heeft genomen inzoke de verzoeken om
uescnermin! von de verkeersbruggen over de Wool bi j  Zoltbommel en over de Lek bi j  Vionen.
1" de brug bi j  Vionen ols enkelvoudig object '
2" de bru[gen bi j  Vionen en Z0ltbommel ols onderdeel von de oonvroog tot complexbeschermtng
von een groep von 12 bruggen.

lk begin met de besl issing op bezwoor von 12 ju ni 2006, wcorbi j  het bezwoor tegen de ofwijzing
uon tt t  O"rcnurt ingsveizoek terzoke de oude brug over de Lek tussen Vionen en Nieuwegein
ongegrond is verkloord. i
Hei  pr imoire beslui t  doteerde von 23 ougustus 200f l .

In het geding is de inhoudeli jke beoordel ing von de brug bi j .vionen of de stootssecretoris, thons
Je minirter, oe oonvroog inzoke deze brug ols enkelvoudig bouwwerk terecht voor bescherming
oL r i ' ; i . r*nrr.nt heefikunnen ofwijzen en in bezwoor dit  stondpunt heeft mogen hondhoven.

ln de prim0ire besl issing is een genuonceerd beeld gegeven von de woordering'
lk ci teer de eindconc lusie:
;': Atniewet de brug cuttuurhistorische woorden bezit ols onderdeel von het Riikswegenplon.en
vonwege de ofleisboorheid von de typologische on.twikkeling von de Nederlondse bruggenbouw'
,i,riti"Lrig g"in oonvulling op nei reias von riikswege beschermde bestond von vergeliikbore
bruggen" .

lk vot de overwegingen tot het ofwijzende woordeoordeel so.men :
Je ondernovige U"rr! is 

"en 
voriont op het veel voorkomend type von boogbrug mettrekband,

*ooru* exe,iptore"n uit  het Ri jkswegenplon 1927 beschermd zi jn [ ,Zwolle.en HeFIi!- l9o:,
n.Oo.f l tnf Ufo'rr"rdoml. Het feit  Oot Oe beide bogen zi jn uitgevoerd ols vol lewondboog in ploots

von een vokwerkboog is een onvoldoende reden om deze brug d0ormee een ofzonderl i jke stotus

von r i jksmonument te verlenen.
Tech nisch-constructief is er geen sproke v0n een bi jzondere vernieuwende oonpok. Uit de

onofV.. uonC" Ooor bezwoorie oongeleverde stukken blijkt dot de keuze voor een uitvoering vgn

de bogen door middel von kokers of lgn. vol lewondboog, voornomeli jk is bepoold door de

overw:eging om met deze eenvoudige vormgeving - i.n tegenstelling tot de vokwerkliggerbruggen
-- een rustige o0 nbl ik in het r ivierlondsch0p te verkri jgen'
voor net ov"erige is er nogol wot ofbreuk gedoon. De estetische woordering is oongetost door

zowel de wijzi{ ingen oon de brug zelf  ten opzichte von het oorspronkel i jke concept ols met nome
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ook door de vlok er noost gesitueerde dubbele nieuwe verkeersbrug von de A2 outoweg. Tevens
woren ol le uitgebrochte odviezen von de gemeente Nieuwegein en Vionen, de Rood voor Cultuur
en de provincie negotief.
Eiser goot in hoor irot ivering von het beroepschrif t  op de totstondkoming von de gemeentel i jke
odvieien en de rood voor Cultuur in, en is von mening dot deze odviezen niet in redel i jkheid tot
het uitgebrochte odvies hebben kunnen komen.
Reeds ie commissie heeft ten oonzien von dit orgument overwogen dot de weging v0n
0rgumenten tot een onder besluit  heeft geleid don door bezwoorde wos gewenst, moor dot zulks
niet ofdoet oon de inhoud von het uitgebrochte odvies.
opmerkel i jk is verder, zools ik in mijn verweer oon de commissie bezwoo rschrif ten d.d. 28
feb.2006 ( invento r ist i jst nr. D 23) op blz. 11 heb o0ngestipt,  dot bi j  de oorspronkel i jke
woordering in 1999 door de Nederlondse Bruggen Stichting, welke bezwoorde ols onderbouwing
heeft geho-nteerd voor hoor oonvroog, de ensemblewoorden in ol le opzichten ols niet von
toepojsing werd verkloord. De slotoonbeveling von het woo rderingsropport luidde dot de brug te
Vionen in iomenhong moest worden gezien met de overige bruggen over de grote r ivieren uit  het
Rijkswegenplon 1927, woorno in overleg met de beheerder een oontol bruggen kon worden
geselecteerd."Dot lootste is gebeurd - nomeli jk de lJsselbrug bi j  Zwolle, de woolbrug bi j  Ni jmegen en de brug
over De Noord- bij Hend rik- ldo-Ambocht/Alblosserdom - en niet vo lt u it te slu iten dot de tho ns
voor 7 bruggen in behondeling zi jnde oonvroog ols gevolg von de complexoonvroog olsnog tot
bescherming von 66n of meer bruggen leidt.

Het odvies von de commlssie voor de bezwoo rsch r i f ten von 4 mei 2006 wijdt op blz 10 t/m 12
uitvoerig oondocht oon de beoordel ing von de brug bi j  Vlonen ols enkelvoudig object en komt tot
het odvies om het bezwoorschrif t  dienoongoonde ongegrond te verkloren'
In de overwegingen wordt eerst opgemerkt dot de minister een terughoudend oo nwijzingsbeleid
wenst te voeren.
lk voeg hier oon toe dot immers in beginsel de inventorisct ie von de belongwekkende bouwkunst
tot 1940 binnen het koder von het MSP in ons lond is voltooid en is het beleid erop gericht ol leen
bij  uitzondering nog objecten uit  die periode ols oonvull ing op het bestoonde monumenten-
register toe te loten.
De-Minister zol derholve ten oonzien von de bruggen ol leen objecten toevoegen die een

-.--> onmiskenbore locune vervul len in het bestond v0n reed beschermde objecten uit  de betrokken
- cotegorie. Bezwoorde heeft met het orgument dot de brug bi j  Vionen ols vol lewondboogbrug is

uitgeivoerd niet kunnen overtuigen dot de brug hiermee een zodonig noodzokeli jke o-onvul l ing op
het-beschermde bestond vormidot de minister de oonvroog in redel i jkheid niet heeft kunnen
ofwijzen.
De cbmmissie wijst er op dot het gebruik von stolen kokers voornomeli jk is bepoold door

- )t uormgeuins.ospecte n, moor dot hlet voor het overige een voriont is op een veel voorkomend type
von c6nstructie, te weten de boogbrug met trekbond, woorvon bi j  Zwolle en Alblosserdom
voorbeelden zi jn beschermd. De brug bi j  Vionen is niet werkel i jk uniek te noemen.
in r i . ln u"r*".r.chri f t  oon uw rechtbon'k heb ik oongegeven dot ol le bruggen in constructieve of
estet ische uitvoering wel iets von elkoor verschi l len, moor dot het monu menten register er nlet
op iS gericht von o l le- su bcotegorie6n een exempl00r op te nemen ols wore het een museole
verz0mellng.

Bovendien is de brug bi j  vionen in zi jn huidige vormgeving ols gevolg von oonpossingen in de loop

der t i jd nogol oongeiosi.  Ook von een vri je l igging in hetlondschop is geen sproke meer, door de
bouw von iwee no-ostgetegen nieuwe verkeersbruggen. De belevingswoorde is veronderd.
Eiser bogotel l iseert deze dspecten noor mijn indruk nogol in hoor oonvullend beroepschrif t .
lk verwiis oo dit  onderdeel noor mijn verweerschrif t  von 11 oktober 2006'



Tot zover mijn opmerkingen t.o.v. de brug bi j  Vionen ols enkelvoudig object '

Ten oonzien von de tweede vroog die hier oon de orde is, kon ik kort zi jn'

Aon de Minister werd de eis gesteld een besl issing te nemen op de oonvroog von 29 september
2005 inzoke de oonvroog ols complex. Dot is bi j  besluit  von l  ju nl 2006 gebeurd'
onderdeel von deze com plex-oo nvroog vormden de bruggen bi j  Vionen en Zoltbommel. 

-^^
Oeze twee bruggen moken derholve ir ipl iciet onderdeel uit  von de besl issing von l  ju ni 2006.
Noor mijn oorddel kon de minister doormee bi j  de thons bestreden besl issing op bezwoor von
7 respeitievelijk 12 juli 2006 verwijzen noor de genomen beslissing terzoke het complex.
Er is 'geen rproke uon ontduiken von enige procedure of weigeren op een inhoudeli jke
beoordel ing in te goon.
De toetsing-von d6 bruggen ols vermeend com plex-onderdeel, mookt deel uit  von de integrole
beoordel ir ig of de oonvioog ols complex t iberhoupt mogeli jk don wel wenseli jk is
En die vroog is ontkennend beontwoord zo0ls u weet.

lk ben derholve von mening dot de beide beroepen dienen te worden verworpen'

M.J. Sypkens Smit
(procesgemochtigde)


