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Uw br ieven d.d.  13 maart ,  25 apr i l  en 12 december 2019 inzake de Jan
Blankenbrug en de Boogbrug bi j  Vianen.

Geachte heer Van Si j l ,

In 2019 heeft  u mi j  een dr ietal  br ieven gestuurd over de boogbrug over de Lek bi j
Vianen. Op 13 maart stuurde u mij een brief met betrekking tot de
verkeerssi tuat ie op de Jan Blankenbrug. In uw br ief  van 25 apr i l  2019 geeft  u een
react ie op mi jn br ief  van 19 maart  2019. Deze betrof  mi jn def in i t ieve beslui t  om
geen r i jksmonu mentenstatus aan de boogbrug te ver lenen (z ie bi j lage).  Uw br ief
van 12 december 2019 heeft  betrekking op het door uw st icht ing aanwi jzen van
de boogbrug tot 'er fgoedkunstwerk ' .

Ik zal  n iet  inhoudel i jk  reageren op uw br ief  d.d.  13 maart  2019, waar in u mi j
vraagt een react ie te geven op een analyse van de verkeersonvei l igheid op de Jan
Blankenbrug bi j  Vianen. Mi jn minister ie heeft  immers geen betrokkenheid bi j  de
beoordel ing van de verkeersvei l igheid van de Jan Blankenbrug.

Mi jn br ief  van 19 maart  stel t  duidel i jk  dat  ik geen voorstel len tot  aanwi jz ing van
nieuwe r i jksmonumenten in behandel ing neem, die in een eerdeT stadium zi jn
beoordeeld. De brug in Vianen heb ik reeds twee keer eerder beoordeeld. De
ui tgebreide argumentat ie hiervoor is dest i jds met u gedeeld.  Ik zal  dan ook niet
meer inhoudel i jk  reageren op uw react ie van 25 apr i l  2019.

Op 12 december 2019 heeft u mij een brief gestuurd met betrekking tot het door
uw Stichting aanwijzen van de boogbrug als Erfgoedkunstwerk. Deze aanwijzing
kent geen jur id ische grondslag en geeft  ook geen inhoudel i jke aanleiding om mi jn
genomen beslui t  te herzien. Ik zal  geen r i j  ksmonu mentenstatus aan de brug
vef lenen.
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Tot slot wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de bijzondere wijze waarop gl1ej-9lelentre
u de aandacht weet te vest igen op de boogbrug bi j  Vianen. r2965au7

Ik heb vernomen dat het gesprek dat onlangs door medewerkers van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met u en de heer Rietveld is gevoerd,
pret t ig is ver lopen. Zoals z i j  echter ook met u hebben besproken, is aanwi jz ing tot
r i jksmonument niet  aan de orde om redenen die ik eerder in deze br ief  heb
benoemd. Ik beschouw de br iefwissel inq over di t  onderwero hiermee dan ook als
afg e rond.

Met vrien

de rnin Onderwi js,  Cul tuur en Wetenschap,
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