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Geachte heer Van Sijl,

Ik heb uw brief van 3 juli 2018 in goede orde ontvangen. In uw brief vraagt u
aandacht voor de boogbrug over de Lek bij Vianen. U verzoekt mij en mijn collega
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw vae Engelshoven, de
mogelijkheid nader te onderzoeken om de boogbrug open te stellen. U wijst
daarbij op het feit dat de overheid streeft naar duurzaamheid en stimulering van
het fietsgebruik en u ziet in dit kader mogelijkheden voor een hernieuwd gebruik
van de brug voor fietsverkeer en landbouwverkeer.

Zoals u in uw brief aangeeft, heeft de Stichting Boogbrug Vianen voor de
boogbrug in 1999 een verzoek tot aanwijzing als rijksmonument ingediend. In
reactie daarop is toen door de minister van OCW geconcludeerd, dat de brug
onvoldoende monumentale waarde vertegenwoordigt om te worden ingeschreven
als rijksmonument. In 2016 is een hernieuwd voorstel tot aanwijzing als
rijksmonument evenmin overgenomen.

Doordat de boogbrug geen onderdeel meer uitmaakt van de huidige
Rijksinfrastructuur, zijn er vanuit mijn ministerie geen budgetten beschikbaar om
de brug te onderhouden. Rijkswaterstaat heeft mede daarom besloten de brug te
verwijderen. Terecht wijst u er in uw brief op dat het kabinet tot doel heeft de
mobiliteit te verduurzamen en het fietsverkeer te stimuleren. Het alsnog behouden
van de brug, voor fiets- en landbouwverkeer zoals u voorstelt, zou echter vragen
om een grondige en kostbare renovatie en extra middelen voor beheer en
onderhoud. De functie en het gebruik van de brug, zoals door u voorgesteld, en de
baten daarvan staan naar mijn mening helaas niet in verhouding tot de totale
kosten.

Mevrouw Visser van Rijkswaterstaat heeft u op 14 mei 2018 telefonisch op de
hoogte gesteld van het feit dat Rijkswaterstaat de aanbesteding voor het
verwijderen van de oude Lekbrug bij Vianen voorlopig heeft uitgesteld. Reden is
dat Rijkswaterstaat, in het kader van duurzaamheid, ruimte heeft gegeven aan
een consortium voor een haa lbaa rheidsstud ie naar mogelijk hergebruik van het
casco van de brug. Uitgangspunt daarb'tj is verkoop van de brug.
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Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal er nadere besluitvormino 
Rws-2018/36832

plaatsvinden. naar verwachting eind 2018. Het is te vroeg om nu al iets ti kunnen
zeggen over de resultaten van dit onderzoek. Zodra het voorgenomen besluit
bekend is, zal ik u daarover informeren.

Gezien het bovenstaande zie ik geen aanleiding om op uw verzoek in te gaan. De
inhoud van deze brief is afgestemd met mijn collega van OCW.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT.

drs. C. van Nieuwenhuizen Wubenga

Pagina 2 van 2


