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PLEITNOTITIES VAN MR. E.D.M. Verboom

Zitting Rechtbank Utrecht d.d. 15 november 2006
Procedurenummers. SBR, 06/3116, 06/3180 en 06/2826

lnzake:

DE STICHTING BOOGBRUG VIANEN

Tegen:

HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
WETENSCHAP

Edelachtbare Heer / Vrouwe,

Tijdens deze rechtszitting vindt gevoegde behandeling van drie beroepsprocedures plaats.

06/3180 en 06/3116

In de procedures met zaaknummers 06/3180 en 06/3116 gaat het om de vraag of de

Staatssecretaris van OCW onder verwijzing naar artikel 4:6 Awb tot twee keer toe heeft kunnen

volstaan met te weigeren om de mmplexaanvraag d.d. 29 september 2005 ten aanzien van de

verkeersbruggen over de Waal bij Zaltbommel en de Lek bij Vianen in behandeling te nemen.

Terecht heeft de Minister van OCW op 17 en 7 julijl. 2006 de bea/vaarschriften van eiseres tegen de

eerste weigeringen gegrond verklaard en onder henoepinq van haar besluiten d.dis. 13 (Zaltbommel)

en 17 oKober 2005 Manen) beslist dat alsnog inhoudelijk op de complexaanvraag beslist

diende te worden.

Met deze gegrondverklaringen heeft ook de Minister expliciet erkend dat de complexaanvraag van

eiseres d.d. 29 september 2005 geen herhaling is in de zin van artikel 4:6 eerste lid 1 Awb

van de solitaire aanvragen van 21 oktober 2002 en 1 2 december 1999 tot aanwijzing van

genoemde bruggen als beschermd monument, maar een op zichzelf staande andersluidende

aanvraaq, hetgeen de Voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Rechtbank te Utrecht,

zaaknummer SBR 06 l77o) op 28 maart 2006 ten aanzien van de verkeersbrug over de Waal

bij Zaltbommel ook reeds had vastgesteld.

Omdat de solitaire aanvragen d.d. 21 oktober 2002 en '12 december 1999 enkel strekten

tot aanwijzing van de verkeersbruggen over de Waal bij Zaltbommel respectievelijk de Lek
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bij Vianen, is in deze zaken in het geheel geen sprake van artikel 4:6 lid 1 Awb gevallen

en komt men aan de toets van de complexaanvraag aan lid 2 (van artikel 4:6 Awb)

derhalve niet toe.

Gisteren heeft de hoorzitting plaatsgevonden inzake het bezwaar van eiseres tegen de

beslissing van de Staatssecretaris van OCW d.d. 1 juni 2006 op de complexaanvraag van

eiseres. Daarbij was ook aanwezig de gemachtigde van het Ministerie van Verkeer en

Waterstaat c.q. Rijkswaterstaat (hierna: RWS), mr Brans, die in deze beide procedures

(en na te noemen procedure met zaaknummer 2826) om deelname als derde

belanghebbende heeft verzocht. Tijdens deze hoorzitting is ook gesproken over de

onderhavige artikel 4:6 Awb-procedures. Gebleken is dat de gemachtigde van RWS -

tegen beter weten in - zich blijft beroepen op het ontbreken van nieuw gebleken feiten en

omstandigheden in de zin van artikel 4:6 lid 2 Awb.

Het zij hier nog maar eens herhaald, nu artikel 4:6 lid 1 Awb niet van toepassing is komt

men aan de toets van artikel 4:6lid 2 Awb niet toe. De uitspraak van de AbRvS d.d. 28 juli

2004, AB 2OO4,352, waarnaar de gemachtigde van RWS naar verwachting opnieuw zal

verwijzen, ziet op een herhaalde aanvraag in de zin van artikel 4:6 lid 1 Awb en is in casu

derhalve niet van toepassing.

Gezien het voorgaande en, is eiseres van oordeel dat haar beroepschriften gegrond

dienen worden verklaard. Dit betekent dat de monumentwaardigheid van

verkeersbruggen bij Zaltbommel en Vianen alsnog inhoudelijk - en met in achtneming

van het door eiseres in de complexaanvraag gestelde - dient te worden beoordeeld

Vermeldenwaard in dit verband is dat de verkeersbrug bij zaltbommel van algemeen belang

is vanwege zijn grote vakwerkliggerconstructie. Hiervan zijn er in Nederland nog maar vier

over, te weten de brug bij Grave, Keizersveer, Dordrecht en Zaltbommel. (De brug bij Grave

is de enige vakwerkligger voor wegverkeer die beschermd is).

Bovendien maakt de verkeersbrug bij Zaltbommel deel uit van een lokaal ensemble

bestaande uit drie bruggen uit drie verschillende tijdperken waarmee de Nederlandse

bruggenbouw gekenmerkt wordt.

De complexaanvraaq d.d. 29 september 2005
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Tijdens de behandeling van de onderhavige individuele aanvraag tot aanwijzing van de

verkeersbrug over de Lek bij Vianen als monument (zaaknummer 0612826) heeft eiseres

op 29 september 2005 complexaanvraag ingediend voor aanwijzing van de 12 bruggen

van het Rijkswegenplan 1927 als monument. Zoals gezegd heeft de hoorzitting gisteren

plaatsgevonden.

In het kader van deze complexaanvraag heeft de gemachtigde van OCW gesteld dat het

intrinsiek onmogelijk zou zijn om een zodanige aanvraag in het kader van de

Monumentenwet 1988 in behandeling te nemen, omdat de Monumentenwet het begrip

ensemble, groep of complex niet kent. Om deze reden zou van elk complexonderdeel eerst

de individuele monumentwaarde vastgesteld dienen te worden. Het zou vervolgens de

gemachtigde van OCW aan de minister zijn om te bepalen of er een zodanige

verbondenheid bestaat, dat het wenselijk is in het register van beschermde monumenten

tevens een zogenaamde complexbescherming te administreren.

Volgens de gemachtigde van OCW zou de Staatssecretaris de aanvraaq tot

complexbescherming "vertaald" hebben naar individuele aanvragen tot bescherming van de

onderscheiden bij de complexaanvraag betrokken objecten, omdat de Monumentenwet het

begrip complex niet kent. Dit laatste is juist maar dat wil nog niet zeggen dat de Minister

bevoegd is om aanvragen te wijzigen zonder toestemming van de aanvrager. De Algemene

Wet Bestuursrecht kent deze bevoegdheid namelijk niet. Voor zover gewijzigde versies van

de complexaanvraag van eiseres ter advisering aan derden voorgelegd mochten zijn, bij

voorbeeld met betrekking tot de 7 bruggen die wel in behandeling genomen zijn, dan z[n

deze versies alsmede de daarop gebaseerde adviezen nietig. Degene die een aanvraag

zonder medeweten en/of toestemming van de aanvrager wijzigt, pleegt naar mijn mening

valsheid in geschrifte, hetgeen in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is

gesteld met een gevangenisstraf van maximaal zes jaren of een geldboete van € 45.000.

lk ga echter vooralsnog er vanuit dat de gemachtigde van OCW de werkelijke gang van

zaken inzake de beoordeling van een monumentencomplex onjuist heeft weergegeven. In

tegenstelling tot hetgeen de gemachtigde stelt, bevestigen de formuleringen van de

registraties van de monumenten van de Stelling van Amsterdam immers dat een

complexonderdeel zijn (meer)waarde grotendeels aan de samenhang met andere

complexonderdelen ontleent en dat de waardering van de architectuurhistorische, de

cultuurhistorische, de typologische en de ensemblewaarde van een complexonderdeel in de
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praktijk steeds in relatie met de waarde van het gehele complex plaatsvindt. (De Stelling van

Amsterdam is een complex van 42 monumentale forten die in een kring van 135 km. om Amsterdam

liggen en door middel van defensiedijken en inundatiegebieden met elkaar in verbinding staan.)

Zo wordt een loods (Monumentnr. 507406, Amsterdam) als volgt gewaardeerd:

De loods (...) "is van algemeen belang is wegens cultuur-, architectuur, militairhistorische en

typologische waarde als gaaf bewaard gebleven munitieloods en biibehorend laboratorium, tot

stand gekomen als onderdeel van de Stelling van Amsterdam." De loods "is van historisch

situationeel belang wegens de strategische (...) ligging binnen de Stelling" en " heeft een

ensemblewaarde als onderdeel van de Stelling van Amsterdam."

Waardering monument N. 514625: fort bij Abcoude.

"Van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als eerste onderdeel van de

Stelling van Amsterdam, alsmede vanwege de architectuurhistorische waarde als vroeg en gaaf

bewaard voorbeeld van een uniek prototype foft (..) binnen de Amsterdamse Stelling. Tevens

vanwege de ensemblewaarde (.. .) als onderdeel van de Amsterdamse Stelling."

Waardering monument nr. 514704:fort te Waverveen, gemeente De Ronde Venen

Het foti is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de

Stelling van Amsterdam, vanwege architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een

grotendeels gaaf bewaard (..) forl (.) alsmede vanwege de situationele en ensemblewaarde

(...) als onderdeel van de Stelling van Amsterdam."

Uit het boekwerk "synopsis l" dat eiseres (per abuis) als productie 23 (correctie: = productie

31) in het geding heeft gebracht blijkt dat de 12 bruggen uit het Rijkswegenplan in maar liefst

5 verschillende opzichten een onmiskenbare en onlosmakelijke verbondenheid vertonen,

terwijl de verbondenheid tussen de verschillende objecten van de complexonderdelen van de

Stelling van Amsterdam veelal enkel berust op het feit dat deze onderdelen deel uitmaken

van de Stel l ing.

06t2826

Zowel bij de behandeling van bovengenoemde complexaanvraag als bij de onderhavige

individuele aanvraag tot aanwijzing van de verkeersbrug over de Lek bij Vianen als

monument (zaaknummer 0 612826) zijn de (architectuur)historische, de cultuurhistorische,

de typologische en de ensemblewaarde tot op heden volledig onderbelicht en

ondergewaardeerd gebleven.
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De gemachtigde van OCW heeft in zijn verweerschrift (in de artikel 4:6 Awb-zaken) een

nieuwe "vertaling" van de complexaanvraag bedacht. lk kan de gemachtigde echter niet

volgen in zijn stellingrdat eiseres door bescherming aan te vragen van 12 bruggen)enkel

bescherming van het idee van het Rijkswegenplan zou vragen, terwijl het complexbegrip in

de jurisprudentie veelvuldig voorkomt.

Eiseres kan deze stelling niet anders uitleggen dan als onwil om de architectonische en

bouwtechnische ensemblewaarde van het bruggencomplex te erkennen. Deze waarde

is namelijk onder andere gelegen in het feit dat de 12 bruggen fysieke representanten zijn

van de evolutie van vakwerkliggerbrug naar de verstijfde staafboogbrug.

Het is volstrekt onbegrijpelijk hoe de gemachtigde van OCW heeft kunnen oordelen dat de

brug weliswaar zeldzaam en uniek is, maar dat die uniciteit slechts bestaat uit

"constructieve details" en dat "dit enkele gegeven" geen aanleiding zou zijn om de brug te

beschermen op rijksniveau. Daarmee miskent de gemachtigde ten onrechte dat de brug

bij Vianen van algemeen belang is vanwege de geklonken vollewandbogen met

plooiverstiivinqen waardoor deze brug (samen met de veel kleinere brug van Hedel) uniek

is in Nederland en Europa alsmede dat de brug een onmisbare schakel vormt in de

evolutie van de bruggenbouw. (De gemeenten Maasdriel en 's-Hertogenbosch hebben

niet voor niets geadviseerd de brug bij Hedel te behouden, hetgeen kenmerkend is voor

hun voortschrijdend kennisniveau.)

Door de toepassing van volwandige bogen, met een kleinere hoogte van de bogen 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 ook

qua esthetische vormgeving uniek. Deze bijzondere vormgeving diende om de brug een

rustig en slanker uiterllk te geven.

Het is kennelijk de bedoeting van de gemachtigde van OCW om dit onderwerp te mijden.

Hetzelfde geldt voor de historisch-geografische ensemblewaarde, welke waarde gelegen

is in de ruimtelijke samenhang van knooppunten tussen hoofdverkeerswegen

Van de bruggen over de grote rivieren in Nederland zijn volgens de gemachtigde van OCW

twee hoofdvormen te onderscheiden: vakwerkliggerbruggen en boogbruggen. Met de
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beschermingvande3boogbruggen,waarvandegemachtigdeoverigenserkentdatdezebii

toeval deel uitmaken van het Rijkswegenplan, zou het Rijkswegenplan volgens de

gemachtigde voldoende vertegenwoordigd zijn Deze drie boogruggen kunnen uiteraard

geenszinsa|srepresentatievevertegenwoordigersvandebruggenvanhetRijkswegenpIan

worden aangemerkt.

Volgens de gemachtigde geeft de redengevende omschrijving van een monument niet per

definit ieeenuitputtendewaarderingina||eopzichten.Vo|gensdegemachtigdewordener3

hoofdcategorie6nbruggenonderscheiden'DegemachtigdeontkentechternietdaterWel

subcategorieen voorkomen op de Monumentenliist De onderhavige brug bij Vianen is

volgensdegemachtigdeechtereensubcategorie,dienietvooraanwijzinginaanmerking

Komt.

Uit het bovenstaande kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de registratie van

monumentenwi||ekeurigpIaatsvindtzondertoetsbarecri teria.A||eswijSteropdater

nauwelijks kennis is, althans tot voorkort was, over het Rijkswegenplan en de bruggen, zodat

er ook geen toetsbare aanwijzingscriteria konden worden gehanteerd'

Vermeldenswaard in dit verband is tenslotte nog het volgende Per abuis is de brug over

deLekbi jVianenbi jhetMlPbui tenbeschouwingge|aten'omdatmeninde(onjuiste)

Veronderste| l ingverkeerdedatdebruginlg48gebouwdWas.Menwistnietdatdebrugin

l g3dgebouwd was.

|nhetkaderVandeambtsha|veaanwi jz inga|sbeschermdmonumentheeft in l9STdoor

middeIvanhetMonumentenInventar isal ieProject(MIP)eensystematischeinventar isat ie

p|aatsgevondenVanobjectenUitdeperiodelss0-1940.|nhetVer|engdeVanhetM|Pheeft

de Monumenten Setectie Procedure (MSP) plaatsgevonden' waarna de formele afronding

heeft plaatsgevonden in de Monumenten Registratie Procedure (MRP)'

lndien bij de MIP in 1987 geen inschattingsgfout was gemaakt' dan had (ambthalve)

aanwijzing van de verkeersbrug over de Lek bij Vianen als monument naar alle

waarschijnlijkheid reeds plaatsgevonden'


