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Boogbrug Vianeo re IJsselsrein

Bij bricfvan 17 ougusrus 2006 heeft Advocarenprakciik Verboorn namcns dc Sticbring

Boogbnrg Vianen re IJsse.lstdn (verderr crscr) pro fotma beroep ingesreJd tcgcn het op

b"r-r"rsihtifr g..tomcn besluit van 7 juli 2006, kenrncrk CFi/BGS-2006 113899M, waarbij de

bezrr.arer rcgcn het besluit var 17 olltober 2005, kenmerk MS-2005 4340, gegrond ziin

verklaard. Iler bereft hicr dc voormaliS ver|:eersbmg over de Lek bij Viarrcn, als cnderdeel

veri een arn\rarg tot bescherming nn ecD groeP !'an 12 bruggel a.ls 66n cnsemble.

Dezc voodiggende proccdure is bij u bekcrrd onder het procedurearunmer 06,/3116

8ij bricfvan 24 ougusrus 2006 heeft Advocatenprdrdjk Vcrboom n!.meos eiscr bcroep ingesteld

rcgen het op berw:rarsclLrift gcnomen besluit van 17 iuli 2006, kcnmcrk CFI/BGS-

2OO6/715263M, w:arbij dc bczwarel regcn hcr besluit van 13 oktober 2005, kcnmcrl< MS-

2005-4338, gcgrond zijn verklaard. Dit beroepschrift is dilect voorzrcn vao ccn moDveElng'

Her b.ucft hier de voorrnaligc verkeetsbn:g over de Wa:J bil Zaltbommel, evencens als

onderdee.l vol eco aanvraag tor b.scherrning van ccn gloep vsn 12 bruggcn a]s i6n ensetnblc.

Deze voorliggende procedure is bii u bekend onder her proccdureourrrmer 06/3180.

Eiscr heefr het bcn'cngenoemde pro forma beroepsdrrifr (rrocedr-renumrncr 06/3116) bii

sch-djvelr .,ar: 18 scprember 2006 oade-r rangevutd met gronden. Hocwe I dir sn-rft bij de

rechrbanlc Utrecht t[ jkcos afstempding al op 19 septembcr 2006 15 ingelcomen hccft uw

rechrbaoj< dezc nadere morivcring pas op 20 oktober 2006 aan dc fujksdrerst doen todiomen

Gdct op ber feit dgr de bdrandeling rer zining inmiddels is bcpaald op 15 november 2006, is

rzn de iiide 
"an 

dc Riiksdienst beslotcn nier te wadrtcn met het oPsrdlen varr drt verweer

tordat de oadcre rnoUvering inzake za"rkmrrnrner 06,/3116 @tug Vialrcn als cornplexondcrdccl)

was onNangen,
Het ondcrsiaan& .,ers,ccr is derhalve gebascerd op her berocpschrifr inzsle de soortgeliike

zaak met proccdutenummer 06/3180, waen':rn immcre de gtonden weJ ziin weergeg<vcn'
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Her ondcrhavigc wcnveerschrift heeft dan ook beudckiog op beidc Plocedurcs'

Zoals hirrvoor teeds is vermdd wordcn in de bcsueden bcsluiren I'ar 7 en l7 juli 2006 dc

il;.;J;;grond t.rkl^"td Deamaast wordcn de besltriren ver 13 en 17 oktobcr 2005

l= orrma.i.te beslurren) herloepen en wordt, ovcrcenkomsdg het adl'ics van de Comrnisste voor

:. ;;;;"hra*.,,''u"rto.* dat alsnog inhouddiik op hei verzoek d d 29 seprcrnber 2005 rot

aanwijzing van dc 12 stdcn btuggeo, als 6itr monument cq monurncolencomPlcx olent te

worden besLisr.
Va-"i*"r. *ora, .cr'tezen naar bet besluit van I juni 2006 waarbij olrdern-rssen reeds op het

v.rzoel van 29 seprembcr 2005 is bcslist

Eiser ceeft aan dat dc mrnrsrer lrct bez'r'oar c-n overige oog lopende daarmee samcnhangende

;;;..;;.t frusteerr door cnerziids in (de.rwetdc dii."-) de bestreden besLuitert haar

i 
-ap,-,,,"a",,. 

bepzlen en vervolgens in (dc der{e^{i1ca van) dezdfde beslurten tc

ver.r,iizen naar lrct eercler Renomen bll*t t'an I jrtni 2006 mer prccics dezeJfdc rrlroud en/of

srekking o.ls de ootspronkl!'ke, chans herroepen, beslurren

Eiser is nu van mening dat de minister handeh in stiid rnet ardkcl 6:18' derde lid' Awb:
.,1'Ja & inrnAAi4-dt ligizg ma| hzt bunrt,to4aan, iolaog het bcva.aar ol btmcp aanhangtg b/;jl,

tccn bctluit nnciJaartii di nhit,d oJ*kkingn lt ooltlnnEeQhc hcrhril outrrcn 6tltt, t.nlr:

a tctrttiQdt om an&glefon dit nchnaatdgtn tt

b. irt-brJu,,rrortoon daarlot lot ta Ltt btlt'oat o/ bencq lok htuo'gd pu U 8'1r2trl'

Daarnaast berwist eist:r rco stelligstc dat met het bcslutr van I jr.-uu 2006 inhoudelijk rs bcshst oP

hct ,,at.o.k .'ut, 29 eeptembcr 2d05 rot aanwijzing rls gtoep van 12 bruggeo' waaronder

begrcpcn dc r.m. verkccrsbr,rg over dc WaaJ bil Zdrbommd qn cls vrrl- 
"erkeersbrug 

ovcr de

L"i Uil Vi.t.n. Eiscr wil alsnog eco r.nhoudelijk bcsl''lt op de un"raag toL aurwilzing als

besdrcrmd monLurlcot vAn bei-e *'erkccrsbnrggen cls complexonderdccl

Oo 21 okrober 1002 hccft erser een aaJrl, aag lor beschcrrrung von dc brug br1 7-n}bommc) 
.

-l.J-J. 
n,; be sluit valr 13 mer 2004, kenmcrk RNO-2002-30?5' heeft de staatssccrelalig het

,r"i"o"k 
^fg.*,.r*. 

Er volgr een bezwa'rproced*"l yT., crser bi; besluit van 20 scprember

2004 door de staatssecJetalrs van OCW iet-onwanj<eli;k rvordt vcrkJaard' wegens de tc

benerkre doelstcllrnq in de stamrcn. De dodsrdling was narndijk uitsluitend gericht op de brug

bij Vianen o.,er d. ick cn nier op de waalbr rrg bii Zakbommel

J'. rechrb.r,L. Urecht heeft dc besLissing op bczwaar bevesdgd op 23 maart 2005' kcnmerk

sBR 04/2849.
bc Afdeling bcsn,ursrechtsPtaak ''an 

de Rasd van State heeft bii uitspraak van 28 scptcmbcr

:OOi o"a"""r^rl- 200501986/1de aangeva.llcrr uirspra:rl< rot n:e t-onwar'JrehjlJ:cid van eiser

i*.tagJ O"^-t"c v,ras de techtsgang tJztJ.t d" tJu"".lltrrrg bii.zaltbommd onberroepdiik

oeworden. I-Ict maalit dn tur; l,rnisdnicr urt dat er een formcic a6vijzingsgrond is gehnnreerd

!"-l^, In"r-in U*;"p .r, boic, boog nier aan eeo irhoudeLiike beoordcling van de brug als

everrrucc-l monumerrr is tocgckomen'

Op 12 dcccmber 1999 heeft ciscr em a,rlvraag lcll 
Ytt:]:';11q-Yi 

dc brug bii Viancn

inlcdre,rd. Bii bcslutt van 23 augusrus 2005, kenmcrk RWI999?15' hccfi de stgatssecretacs her

rJr."t 
"fg.,lr.r"t. 

Fhcncgen ii eel bczwaarschrifr irgedicnd l-lcr bezs/aarschrifi ts ongegtond

".rU^^"a 
fi; bcsl-rsstng op 6""*t- ''^n 

l2 juni.2006 Thans is een bcrocPschrifr io bdra'ndcling

bij uw rcchtbank orrder proccdwenumms 06/2826'
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In dezc zaal< is door mij d d l l oktobcr 2006 vcru/ee! tan uv lechrbank uitgtbracht'

;:;;;d*" .;;"'ui'.r, ''", 
d" bn'g bii Vian-en als. enketvoudig obiect is dcrhdve nog niet

onf,'".roep"tiit U.s1irg pi1i5 hq1 voomaamsre fcitcli;ke verschil tussen de procedurcs ren

asnzicn varr beidc brugen als complex-ondetded'

Op 29 scprembet 2005 heeft ciscr een aanwug tot beschermi!-g,als enscmble ingediend voor

ccn gloeD vitlr 12 bruggen, wrarondcr die te Zakbommd en re Viancn Eiser wenste deze 12

i*fi." tp u^tl" ""nicr 
fujkt*"gurplan 

-1927 
als 6in gczamenliiL cn ondedb:rar morrumcnr

te bcschouwen. Dc strgt.."octars lricft dit opgwat alieer, "uzock 
om complex-besdrerm'ing

Naar aarde,iding van her bovcngenoemd vgt26ek varl 29 seprember 2005 hecft de steatscoctaris

d.;;"*. o'p tr ottoUet ZObS rerza!:e de onderhavigc bnrg bii 7-alrbomrnd en op

i;;,";; zOoi rez^k. a. u-g Virncn afgcwezcn onder dc motivering dar dir in feite

herbaalde aanvragerr beuof, rvaarop rceds tdet afr"ilzend was beslist' Daarbij is door de

saaissecretalis b!'jkens dc gcgeveri motiverittg ot"rwogen dat hct fei-t dlt dczc brugett

ond"rdu"l *mrarL,er, .'an J"L*oc.ing "orr 
h-ct fuiltt*"gcnplar 1927 gcen zodalig nieurr feit

;;;;;, .; gt"nd d-aarvm de aanw-aag vbot alhans J"".b'"ggen wedcrom in behondding

,o,, 
-o"r"n 

*oid"n genomeri, om&t lrei"crband rnct het Rijkswdgcnplan 1927 d in de

ecrdere besluirvorrning en afwcging wes bcuokken Scweest

Tcvcns is bij scbrijven van 13 oktober 2005 tcn aenzico van drie bruggcn (Zwolle' Nrjmegen en

n.rtatif. fOo ,f-iadrt) aan erser mccgedeeld dat deze reeds bcschcrmd rrarer\ zodar het

verzoek om complex'bcschetming gccn verandering kon brengen in de omvarrg ean dc

bescherrning zoi^t d.tc bruggo, buitcn behandeling vao het 
-aanu"ijzlngsvetzoeL 

konden

blilven. Tegf,n deze mededcling beeft eiscr geen bezwaarschrift irgedicnd'

De sraarssccctaris heeft dc 7 ovcrige brr-rggcn, die ondcrdeel ursrraakten van de ranvtaag tot

complex-beschcrmrng wel in vcrclJe behiidcling gvt"-cn, omdat deze bruggeo nog nict

;*JL *-* beoo.dJ.ld De adviesaann'ragto :rs'n Scmeenlen e'' R-aad voor Culruur zijn

hitrvoor evcnccos in oktober 2005 urt gegaan l'ler beuefr dc bruggen bij l(&crsvcer'

Moerdijk, Maasardrq Arnhern, Deventer, Dor&echr err Hedel.

Op b"rir',ran arriJ<el 5 jLrncro ascikel I Monume'.rrenwct i988 js op dczc 7 bruggar dc

Jo'orbeschermit g urn roepor.it g, d w z, &t brj ruiizigi-rrg of sloop her vergunnirptdsel van dc

trtonlrt r"r,.".,*ai f988 gcvolgd 
-<lient 

te worden De voorbcscherming van de brug overdcLck

bii Vianeo kornr voorc uit hei [.it dar de procedurc rond de wcrgcnng deze brug als etrkelvoudrg

aon,r-"n, aan te wiizen, nog niet onhcrroepelijk is afgcrond

Ik wijs crop dar naar hct oordcel ean dc mirusrer resP shAtssecrerl is hcr ojet mogeliik is ecn

,*.l,r,a larr ob)ecren bij voorbaat a'ls 6crt onlosmakelijk cisemble el daarmee als 66n

monlurrent aan re merken. Eerst dieot val elk obiect dc individuele monumeotwotde rc

-o.dan 
uar,g"rtcld en vervolgcns is het aan dc minitter om rc bepalen of er ccn zodaruF

verborrdcohld besraat, dar her wensdiik is in het registt:r van besclrermde monumetttetr trvens

ecn zogmaarnde complex besdrcrmrng re odrninisceren'

,tfl* f,""ir a. ,ra^,rr'".t.r-, de a"t.,iug tot comp)cx-bescherrning d d 29 september 2005

""oAj 
rr""t 

"elt 
aanw-aag rot individuele besclrerrning var de ondcrschcjdel bij dc aanvraag

alE enscrnble beuokken objccteo.
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Inrniddd. qas op gtond vaJ} dc Monrxne4lcnwer 1988 een sloopvergr:nning ve(leetd door de

ocmeenre 1'.1"o-ilnqir' voor de ooordcliike hdft van de Vadbrug bii Zaltbommel'

ij. ;;;i;Z;J*-a r,.'ft de bc'handeling van de wergr':nmngproccdt''c gesraalit en

f.,iu?*rr*ti^ "*zodrt 
dc aanwaag lot slooP; te utkktn' tA 9-"* 

it Njkswatcrsraar 'iet
op ingcgaan .4'arrgezle.r, o.u,, o."""Lg op het t"'gl'noit'g.,"ttoek is.genomen' dient dc

monumErtcnvetgutlorng 
-g.*'o'gt 

*Jkj r6, c'iji Monumenterrwct 1988 geachr te vrotdcn

;;il;A;: r,1r, 
"Lt.i"ta 

6us ook voo' dc zrriddilke helfr van dc brug besraat ccn

vergurming tot slooP,

Eiscr hcefi een bczwaa-rschuft rnged.iend tcgen hct besl'!t tot.afijzing I'anwcge hethaaldc

"-tl^rg 
J a 13 okrobcr 2005 inzal'c ae brJg Uil Zahbommd als^co-mplcx-ondudecl'

Hetzdflc heefr eiscr ge&an tcgcn de aF*ijzing d d lT oktober 2005,a1s herhaaidc aanvraag lcn

;;;; de boog#ug o.,"' ic Lek bii Viancn aJs complex-ondetdcd'

Vervolccns u,ilde Rijkswatersraar in maan 2006 met de sloop beginocn cn heeft eiscr dar

;*;;t;;;d.fut ..., 
-,.p,^"k ""tt 

dc voorziemgerLrechter bii uw redrtbank d'd 28 maart

iOOO 
""i* 

,".f.,*, 06/7i0. Her besluit van t3 okrolet 2005 , d.w.z. de afaajzing als herhaa.lde

a"n,r-g - 
-ordr 

g"schorst tol zes wcken nadst dc staatssecretass'een beslissing op de ornwnag

als complcx zal hebben Senomen'
Dc ert rral gi3g1 12n !q voorzicningenrechtcr dat Riikswatersraar zou rnocren '&'acbtcn met

ioop ro,a", onh.t ocpclijk op d" lon"raag orn bcscherming als cornplex zorr zijn beshsr' ts

ecbtcr el toegewczcn.

Eiser rvas met d.it resultaat nict tcweden en er kqzm een twccdc korr geding' 
-gcncht 

regen dc

Ministcr van Ve-rkeer cn $Taterslaat Op deze ziaing d d 7 april 3006 w'as dc Staarssccrcrans

"--OiW 
rua, 

"aoegenwoordigd' 
orniat bcr tijdsri! pas cn-keJe uror voor aartvang aal dc

RDMZ bckerd werd

il;;"d6 de 1>rocedurc bii voorzieningrcchter te Utrcdrt he cfi de voorzicningenrechrer van

dc rechrbank te Dcn Haag op 1t apnl 200i vormis rn korr ge&rg gcwezen' inhoudendc dat de

i,an, d". N.dcrlalaut @;r,", uan Verkeer cr DTalerstaar) er voor zorg dieot te dragcn-dat de

slooo wordr g.rru^kt tot zes 
-ek"" 

nadat de Slaatssccretarts van lret Ministerie val OCW ecn

;'.r-l'i;;;;;;;an her verzock de 12 bruggcn als groep (complcx) aan re wiizeo' hccft

genomen,
bi, tt,'a" t"l" inziens tcrccht, doot fujkswarerstaat aldus. oPgevar dar na hct qerstrijl<er van dc

;;;;k;;''; de primaire beslissing tcn aanzier: dc complex-aan'raag,met d: tl::-t:::I-:T^

hcdcrr .,erdet mo.ht rporden gegaan Er rs unmers nict urtgcsplokel dar ror Ln laalFre rnsrinoc

oni,arro"p.f.r|. ,ou mo"r"r, ,iplcslst op de comple-r-be:chermrng' voor&t dc sloop van de

voormahge verkeersbrug bij ZaJtbornmcl mag wordcn gccfrectueerc

De Commissie voor de bcz'yaarschrificn hceft vervolge's d.d, 19 apriJ 2006 op i€n zinilg dc

bezrvaarsdrriftcn inzalc de brug bjj Vianen en dc brug bii Zalrbornrncl bcha::deld eo op

4 o,et 2006 advies uitgebracht 
:eo bcsrissurg op de

Daarin ls al6 advies naar voren gebrectrt dat de ste'tssccrctals nog e

;;;;;;; complex d!"ndc tclcmen, 
-'arbii 

dus voorbij gcgaan werd a'an lrer [c-rr dat in

okrobcr 2005 de aanvraag is opgt'plit" i" i"di;duclc aanlv4zingsverzockcn m dat daalmcc al

;;;;;[^; ran b"h"',j.b,i ian het verzoc-k van 29 seprember 2005 tor beschcrmng als

""-,.*frf.. 
De commissie heeE cchter wel uitdrukkel-rjk ali over.vegrng meegeg€:seJl dat.ecrst de

voorvr^a! aAn de ordc was of ctn &tgtlikc aa'tlratg ah anphx tigalik vcl vtntclijk of nogtlijk uat'
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Gezien de r.rirsprlkcn rn kon gcdiog, het adrries van de Cornmissie.voor de borws'Jsduifien en

dc druk die do;t Riikswatelstaat wJrd uirgeocfcnd om toch.vooml zo snel mogdijk een 
-

t."frr.-* * n.t""n, heefr dc staatssecrcrans lch nccrgelegd bij de kenndiike op!"alting dat et

;;;;no;""" afzondertijke bes)issing op de aanwaog als ondeelbarc SroeP ean 12 bruggen

dicode te worden genomen.
Daarbii ontku.am de scaatssecreraris niet aan dc voorvroag' namelijk 6f ccn dergelijkc aanvraag

a, 
"o-pta* -"t 

poste birrncrr he r stelscl val de Monumentenrvet 1988' dic immers cllccn

.or."kt o'"t (idvoudig") monLrftIenten' zijodc ccn vo6r tcnminsre viiftig iaar vervaardigde

,'J. n" *at t,"n, t.,.r be-g.ip.,g.ocp,, of .,complex', nicr. Blilkens dc begdpsbcpaliogen moct

cen bcschermde rnonumerit cen oluoercnde zaak bcucffen'

De s[aatssecretaris, thans de ministcr, !s tol dc condusie gckomen dar crser rn wezen gceo

i.rar"r-ing tr."r, qelzoclrt van een oruoerende za& m'a:r var cen onstoffdijke za4lq oameliik

het rdee var het Rijkswcgenplan 1927, wrt eiser als eamenbindend derncnr ziet om ccn diverse

".rr*.Ug,rrrr "*tp..ii 
ier htt grondgebied varr Nederla-nd liggende bnrggen els E6n

*o-"nr-ra b.r.hotrwen. D" b.uften ziin dan in de optiek val eiscr de samenstdlende

bestaldde.len van hct comPlex'
Naar het oordeel varr dc minister gaat deze oPvatting her stdscl van de Monumeolenvet 1988

,.i,.ri,..r. Op dezc uiize k"t dk" i:rin of m"r ua-llekeunge groep objcctcn tot cqmPlcx worden

aa-ng€rnclkr, we$oa je min ster gcd*ongen zou ziin deze aarlr.raag voor alle afzonderlijke

objJcren als gcbecl in betrar:deling !e n'rncn'

Dc huidige bcnadering is als volgr: wanncer de ministcr, 'oor 
deze uiwoerend de fujksdrensc

uoo. a" fton.t-"tt,.tJo.g ,o, dl corrclusie ]<omr dat eeo eanral aangewezen beschcrmde

monurnenten. clus meu vo'idoendc individuele monumelt\r"aarde' door hun nabile [ging io

6rnctionele verbondcnheid rot eeo cnsernble belroren, dan kan daa-raan in het monumenten'

rct$stet een bcscherming als complex wordcn roegekend' bijvoorbeeld een boerderrj met

tiig"bo,r** of 
""o 

f,rst-orisdre buitenplaats Hcr is van oorsProng cen adminisuaticf gcgweo'

Op f juni 2006 heeft dc staarssecres-tis cco beslissing op dc aanwaag terzake de 12 bluggcn Ltll

h.i Rilk.-"g.n*,..kec'splzn 1927 genomen, in}oudende dat ccn dergelijke aarx'raag als

;;;pL 
^;, -.gelijk 

i, en dat dJhalvc de aan'rn-ag als zodatig wordt afgcwezen AJs gtzcgd

zijn ie afzolrderli'ikc bruggtn, voorzover nier ccrdcr beootdedd, wil io behanddurg gcnome'r'

Elser he.ft rcgen dir b.riit op 11 iuli 2006 ecn pro foFna bezwaarschrift ingcdiend, a.angc.vuld

met nadctc grondeo op 14 augutms 2006

Dara p.o."i.,t" loopt'-o-",itccl bij de Comrrussie voo: dc bezwaarscluiftcn OCW

p. U at.'..lr"na 
"'ott 

r"t*ailt op 3i oktober 2006 gcp)ande ziaing bJiikt Le ziin rurgescdd naar

ien ren d;d. ""t 
her opstellor van dit verweer oog onbekerdc darurn' omdar de advocaar vsl

eise.r' vcrhinderd is l

Bij beslissingcn op bezwaar van 7 en 17 iuli 2006 inzalce hct bezwaar tegel de afwiiziog ds

trerha"ldc aitwaag varr dc brug over dc Leli bi; Via-ncn en de brug ovcr de Waal bij

Zalrbomrne\ worien d. oud. aF*ijzinger wn 13 cn 17 okrobcr 2005 ingetrolilicn m ve*'!r8eo

door ccn verwijzing naar h.r.'oomoaide besluit van 1 i\]ni 2006 tot a(wijzing n'n dc compler-

""r*-g. 
na ah;1lg"" onn de brugcn bii Znftbommel en Vienen als compler-o'rderdcel

)rgen dlo.in b..lotanl L-"rr..* o!"tr k"tt rucc worden. aangcwezen aJs complcxonderdeel

alide moeeliikherd rot aanudLlzing ds complex niet aanwczig is

Ik ;-;;"* fi;"k nier volgco 
"in 

baar gief d"r alsnog eeo i'Jroudclijk besluit dtcnt tc worden

g€nomcn varr de bruggo bij2dtbommd en Vionerr als onderded va-n dc comploi-aanwraag
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Ik zie nier in wclkc lnclere bcoordcling bl plaats'inden tusscn ccn brug ols indiwiducd object'

waarbij hcr fcrt dar de rotstandkoming is gebaseetd oP hcr-Riikswegenplan 1927 als demcnt in

de afwcane is meegcnometr, en de bcoordeling ven dezelfde brug als onderded wan ccn grocP

,rnn tz ['tu&en diiittt tr."s allen in uiwocring zijn gebseerd op darzclfdc fuikswegsrplarL

-o' 
o.,c.ifers in mimtelijke of architecronisdre zin geeo relarie tot elkaar hebbcn.

Nogmaa.le wil i! bcnadruklel dar dc inbouddiikc beootdding van 
-de 

twee bruggen rceds heeft

plaa'rsg".,ondcn naar aanJeiding uur indiraduele verzoekerr tot aanwiizing als bcschermd

,,,otrir.t,, die in hcr vc;cden voor de beide bruggeo zijn ingcdrend en rva-er recds door op is

bes[sq voor war beueft dc brug bij Za.kbommd onherroepeli jk is beslist en voor wat bescft de

brug bii Viaoeo nog ir een beroePsProcedu:€ galrtde'

Opmerkeliik vind ik het o*'crigcns dat allcur m'b t de bn-rggen te Viar'en en Zaltbommd wordc

vcrzocht om een inhouddiike bcoordelirg in hcr kader v'an de complexaanvraag

Imrners, var de drie recds beschermdc bruggcn, zoals bij Zwolle, eist "iser 
nier &r dezc

oogroaals inhoudclijh bcoordeeld moeten worden in her lcader r"arl de complexaa-nvnag 
-

DaIr treeft eiser gten berwaar ingedrend ccgco de mededcliog d d l3 oktober 2005 dat dcze t 
/

bn..rggen reeds be-s.lt"tt td ziin als indiwidued object cn niet als compl"x-onde.rded

Bij insequcnr hande.len - ovcre cnkomsrig zij nu doer jegcos de biuggen bij Vancn en

"itbommel 
- had bezwaarde ook tegen deze dnc bmggen een bczwaa:schrift moctcn ''i

indielerr mcr de eis dat mcn cctt bc,,crdding als comploi-onderdeel u'ildc'

Ik kan rruj dan ook niet aan de in&uk ontcekken dat ciscr via de weg varr de complexaanvraag

noS,tnaals de twee btlggen op hull individude paarde u.'il taten bcoordelen. Echter, dc bruggen

teriagrrieo *"arvan 1i-het .r.rlcden reeds is.'asrgesteld dar zij onvoldoende individuele waarde

uit het oogprrnr valr monu:rcntesrzorg bcz-rttcn' kutrnert ruer alenog als onderdeel van een

compl"* r?'.h ,'oo, besdre-un.i.ng op 2lond t'arr de Mouurncntcr:wet l98B in aanmcrliing worden

g"b.".h,. AJJ. samenstc-llertde o-,.td.tJelcn dierer, itttmers als zodanig voldoende mooumcnrale

i-"rda ," hebbcn cn de wastdc van her complcx is in feire gdcgcn in de meerrvaardc die de

(onJosmakelljke) samcnhang v:n de monumentale waatde vormt. ovcngens, zoals hicwoor

iccds opg"m.rkq kan men geen complexoodcrdelel beschcrmcn indien aal'*rjzing van het

complcx inrirsiek onmogelijk is,

GeJet op hct voorgeande is geen sprrJcc "an 
de door cr11.-rn he1 berocpschrift bij punr 5 cn

19- verondersr.ldc frusrratie van het bezwear door de bi) bcsueden besluiren hcrroePcn

beslui tenvarr l3enlToktober2005r ' iadcachteldeurvanherbes|ui tvarr ' l juni2006wccl
binncn tc loodsen. Dc argrrmcnr-aoe is i-n her besluit van 1 juni 2006 rn mime mare door mii

gcSeven.

Dc besredeo bcslurren d.d.7 co 17 jufi 2006 ziin op luiste grondm genomen cn dienen rniins

inziens in srand re blijven.

Dc Minisrer var Onderrwrjs, Cultuur en Vctcnschap,
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1het beroep van Stichting Boogbrug Vianen te
IJsselstein
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Bij brief van 21 augusrus 2006 heeft u mij een kopie van een pro fotma betoepschrift
toegezonden en heeft u mij verzocht binnen vier weken in tweevoud de op de procedure
06/3116 betekking hebbende stukken in te zenden.

Thans doe ik u hierbij in tweevoud de inventarislijst met bijbehorende stukken met betekking
tot het onderhavige geschil toekomen,

Het vcrw'eerschdft zal ik ilzendcn nadat eiser de gronden van het beroep kenbaar heeft
gemaakt.

Graag wil ik u attenderen op het feit dat,uw rechtbank thans een drietal beroepschriften in
behandeling heeft welke allen door eiser zijn ingediend en een onderlinge relatie hebben.
Wellicht dat u hiermee met de behandeling en voortgang van de zaken rekening wilt houden.
Het betreffen de volgende zaken:
* procedurenumm et: Q6/3180 betre ft de brug bij Zaltbommel als complexonderdeel
* procedurenummer'.06/ 2826 betreft de brug bij Vianen als individueel object
* procedurenummet: 06/ 3116 betreft de brug bij Vianen als complexonderdeel (thans aan de

orde zijnde beroep)

Ik verzoek u alle coffespondentie met berekking tot deze zaak rechtstreeks naar

bovenstaand postbusnummer te zenden.

De Minjster van Onderwjs, Culruur en Wetenschap,

namens deze,
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l\'stbank 4251:0

Procedurenummer

Eiser

Object

06/3116
Advocatenpraktijk

Boogbrug over de

Vianen te IJsselstein

A

IA

lo

Algemeen

NBS en TU Delft, Compendium Bruggen, Stichting PIE 1994, p. 5-6 en

54-60

Registerbladen van vier boogbruggen

1. Beleidsregels aanwijzing beschermde monumenten op verzoek

2. Tildelijke beleidsregel aanwijzing beschermd€ monumenten 2006

1. Xlonumeotcnwet 1988

2. Brim (gedeelte)

Boogbrug Vianen (individueel obiect)

Kadastrale gegevens

-\rtikelen en foto's

Yerzoek om aanwiizing als beschermd momrment d.d. 12 december 1999

bij de RDI\12 ontvangen op:

llet brjlagen:

2.1 (toeLichting op) de aanviaag

2.2 kadastrale gegevens

2.3 stanrteu Stichting Boogbrug Yianen

2.4 waarderiogsrapporr uit maart'1999 r'an de Nedetlandse Bruggen

Stichting

2.5 Bruggen in Nederland 1800-1940, p. 53-55 en 298-335

2.6 foto's (niet opgenomen)

2.7 kopiedn uit Staal, De Ingenieur, Cron)'ck de Gein en een

"  
fch' . lFen,e.d 'd

Briefinzake aaor.ullende srukl<en d.d. 14 januari 2000, ontvangen op:

l let bij lagen:

3.1 briefvan de Xlinister van Yerkeer en Watertaat d.d. 2 november 1998,

verzonden op .1 november 1998

3.2 artikel uit Bouwen met staal van september/oktober 1997

3.3 aanbeveling met betrekking tot de fierspaden tan 1967

3.4 kanttekeningen bij het waarderingsrapport raa de Nederlandse Bruggen

Stichting

1d

B

1e

l i

2

23 december 1999

18 januari 2000



Vervolg inventarisliist kenmerk rechtbank; procedurenummer 06/31 16

Bladzijde :2

8

9

l0

11

-\dr.iesaanvragen en mededelingen vao de adriesaanvtagen

Briefvan de gemeeore Yianen inzake vertraging procedure d.d 2 augusrus

2000, r'erzonden op:

Brief inzake aanvulleode srukken d.d. 10 oktober 2000, onNangeo oP:

trlet bijlagen:

6.1 fotoboek BOUW van de stalen overbmgging over de Lek bij Viaoen

6.2 schema geplande ontwilckelingen van 3 nieuv,'e bruggen

Brief van de gemeente Yianen inzake advies, met bijlagen:

7.1 r'oorstel van de llonumenter, commissie aan burgemeester elr wethouders

d.d. 17 augusrus 2000

7.2 verslag van de hoorzitting d.d. 21 augusnrs 2000

7.3 voorstel burgemeester en wethouders aan de raad d.d 6 oktober 2000

7.4 besluit  van de laad d.d. 19 oktober 2000

Brief aan de gemeente Nieuwegein inzake rappel adviesaanvraag

Brief aan gedeputeerde staten van Utrecht inzake rappel adriesaanvraag

,\dvies Raad voor Culruur

Brief inzake verzoek tot voordracht Unesco d.d. 12 augusrus 2004,

onn'angen oP:

tr let bi j lagen:

11.1 r'erzoek tot voordracht Unesco werelderfgoed van de 12 bruggen van

het tujkswegenplan 1927 d.d. 22 ittll 2OO4

I1.2 landkaart fujkswegeoplan 1927

'11.3 kaart Historische trlarketing van het Hollandse Deltalandschap

1'l.z[ schematische weergave r'ar, het ensemble

Brief inzake verzoek tol voordracht Unesco d.d. 13 oktober 2tJ04, o[tvangen l4 oktober 2004

oP:

Btief inzake verzoek lot voordracht Unesco 14 oktober 2004

Bief van de gemeente N.-icuwegem inzake advies d.d. 15 rrovember 2004,

verzonden op: 19 november 20{J4

trfet biilagen:

14.1 verslag van de hoorzitting d.d. 25 j:'lr') 2003

14.2 verslag van de hoorzit t ing d.d. 15 december 2003

14.3 voorstel burgemeester en wethouders aan de raad d.d 14 september 2004

14.4 besluit  van de raad d.d. 4 novembet 2004

20 april 2000 en 31 mei 2000

7 augusrus 2000

16 oktober 2000

22 november 2000

26 jarnai 2001

15 augusrus 2002

18 juru 2003

l9 augustus 2004

12

13

14



Ven'olg inventanslijst kenmerk rechtbank: procedurenummer 06/3116

Bladzijde :3

l ) .\dvies van gedeputeerde staten van Utrecht d.d 10 maarr 2005, r'erzonden 15maart2005

op:

11

Besluit; afwijzing vezoek tot aanwiizing var' de brog als i iidaeelmonument

Bezwaarschrift tegen besluit sub 16 (indiddml objul)

XIet bijlagen:

17.1 statuteo Stichting Boogbrug Yianen

'17.2 uittreksel Kamet van Koophandel

17.3 besluit (zie hien'oor sub 16)

17.4 gronden van bezwaar

17.5 (toelichting op) de aaovraag (zie hiervoor sub 2 1)

17.6 briefinzake aanvullende stukhen d d 14 januari 2000 (r'oor de biilagen

zie sub 3)

l7.7 foro

1?.8 verzoek tot voordtacht Unesco werelderfgoed (zie hiervoor sub 11)

1?.9 Bruggeo in i'r-ederland 1800-1940, p 298-335 (zie hien'oor sub 2.5)

17.'10 kopiedn uit: Klooster e.a. (red.), Bruggen; visie op architectuur &

constructie, llatrijs, Utlecht 200'l

17.11 waarderingsrapporl uit maart 1999 van de Nederlandse Bmggen

Stichting (zie hien'oor sub 2.4)

17.12. adhesiebetuigingen

-\fdeling Besruursrechtspraak, d.d. 28 september 2005, 200503986 / 1 (m.b.t.

brug Zaltbommel)

C Complexaanvraag van de 12 btuggen waa.ondet boogbrug Vianen

23 augustus 2005

29 september 2005

18
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Bladzijde : .l

19 Yerzoek om aanwijzing als beschermd monument van de 12 bruggen van het

fujkswegenplan 1927:

l\1et bijlagen:

19.1 statuten Stichting Boogbrug Yianen (zie hiervoor sub 17 1)

19.2 verzoek tot voordracht Unesco *'erelderfgoed (zie hien'oor sub 11 1)

19.3 Bruggen in Nederland 1800-1940, p. 298-335 (zie hiewoor sub 2 5)

19.4 kopiedn uit: Bruggen; r'isie op arclutectuur & constructie (zie hiervoor sub

17.10)

Besluit m.b.t. brug vianen als curzp hxondetdeel, aFuijzng verzoek o g r' 4:6

.\wb (d.w.z. herhaalde aanvraag)

Bezwaarschtift tegen besluit sub 20 (Lonphrokdtdeel)

trIet bijlagen:

21.1 besluit d.d. 17 oktober 2005 (zie hiervoor sub 20)

21.2 besluit d.d.23 augusrus 2005 (zie hiervoor sub 16)

21.3 \'erzoek om aanwijzing d d. 29 septembet 2005 (zie hiervoor sub 18)

2'l.4 uittreksel Kamer van Koophandel

Brief aan de Commissie voor de bezwaalschriften

-Lmbtsbericht (iazr / indiaidaeel objecl alr onphxonderdeel)

23.1 inventarislijst

liB: Bij de beba eli4h de bept'aarpmadan fu naatt tle beha elitgttan de hier aan rte

onle 1!'nde hrug u L'ianen alt L:omplex:onderdeel, nel Aennetk BC 05 | 61J, leaenr de

a[ul'i4 uan tle brtg l'ianr ah afiondetliA oQet, mel kennetk BC 051 5J2, doot de

lte3t annnmtlisie geuaegd, ahook nel de W:taalbruq bi Zaltbonnel alr turrplexondeldee/'

onlet ketnerk BC 051650.

Dery die iaken 1in uemolgens geianenliik in hel adviet aan de conmitie' d.d 4 tzei

2006 behauteld. (Zie hientoot inuentai i rab 21.)

29 september 2005

20

2l

17 oktober 2005

21 november 2005

21 november 2005

28 februari 2006

22

23
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Bladzijde : 5

24 -\dvies Commissie voor de bezwaarschri ftett (louel i iddzeel object alt

conphxondetded L'ianet abook bmg Zaltbonnel

met biilagen

24.1 verslag hoorzitting, d.d. 19 apdl 2006

24.2 pleitnota van -\dvocatenpraktiik Verboom

24.3 pleitnota vao Riikswatetstaat Utrecht

24.4 pleimota van trlinister van Vetkeer en Waterstaat

24.5 pleitnota van Staatssecrctaris van OCW

24.6 pleitnota van de Stichting Boogbrug Yianen

Besluit n.a.r,. verzoeL (sub 19) aanwijzing 12 bruggcn

Beslissing oP bezwaat (tonphxondetdeel)

= bestreden besluit in procedure 06/3116

Pro forma betoePschtift po npkxuderdu l), procedute 06/3 1 1 6

04 mei 2006

01 juni 2006

07 iuli 2006

17 augustus 2006

24a

25

26




