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verweer, het hoger beroep von de Stichting

Boogbrug Vionen te lJsselstein

Bijloge(n)

1

Bij brief von 6 februori 2007 heeft mw. mr. E.D.M. Verboom von Advocotenproktijk Verboom nomens

de Stichting Boogbrug vionen te lJsselstein (hierno oppellonte) hoger beroep ingesteld.

Appellonte stelt hoger beroep in tegen de uitsprook von de rechtbonk te Utrecht von 13 december 2006'

procedurenummer sBR 06/2826, woorbij het beroep tegen het besluit von 12 juni 2006, kenmerk

CF|/BGS-2006/98?62 M, ongegrond is verkloord.

Bij brief von 6 moort 2007, oongeduid ols oonvullend opp6lschrift, heeft eiseres de nodere

beroepsgronden geformuleerd.

Het geschil betreft de weigering von de Minister von OCW - voordien: de Stootssecretoris von Cultuur -

om ols beschermd monument op grond von de Monumentenwet 1988 oon te wijzen het object : de oude

verkeersbrug, zijnde een stolen boogbrug. in de Rijksweg A2 tussen Nieuwegein en vionen over de

rivier de Lek, welke bouwwerk in de stukken is oongeduid ols de brug of boogbrug bij Vionen'

Met betrekking tot mijn stondpunt in deze zook wil ik in elk gevol verwijzen noor:

- de bijloge met overwegingen bij het primoire besluit tot ofwijzing d.d. 23 ougustus 2005 (stuk nr. 16):

- het ombtsbericht d.d. 28 februori 2006 in de bezwoorprocedure BC 051532 (stuk nr. 21);

- het odvies von de commissie voor de bezwoorschriften von 4 mei 2006, voor zover dit betrekking

heeft op procedure BC 051532. (stuk nr. 22);

- de Dleitnoto nombns de Stootssecretoris von OCW d.d. 19 0pril 2006 (stuk nr. 22.5);

- het verweerschrift d.d. 11 oktober 2006 oon de rechtbonk Utrecht (stuk nr' 28);

- de Dleitnoto nomens de Minister von OCW d.d. 15 november 2006 (stuk nr' 290);

- de uitsDrook von de rechtbonk utrecht, d.d. 13 december 2006, voor zover de overweglngen

betrekking hebben op zooknummer SBR 06/2826 (stuk nr '  30) '
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Ter toelichting op bovenstoonde stukken merk ik op dot oppellonte, noost het verzoek om bescherming

von de boogbrug nobij Vionen ols individueel monument, tevens op 29 september 2005 een verzoek om

bescherming ingevolge de Monumentenwet 1988 von genoemde brug ols vermeend complex-onderdeel

heeft ingediend, omdot deze brug deel uitmookt von een groep von 12 verkeersbruggen die op grond

von het Rijkswegenplon 192? tot stond zijn gekomen, en welke twoolf objecten door eiseres ols 66n

ondeelboor gezomenlijk monument worden oongemerkt.

De stootssecretoris von ocw. nodien de Ministervon ocw, heeft deze complex-constructie niet

oonvoord en heeft in dot koder ook ofwijzend beslist ten oonzien von de brug bij Vionen' olsmede de

brug bij Zoltbommel. De bezwoor- en beroepprocedures dienoongoonde zijn bij de Commissie voor de

bezwoorschriften OCW en de rechtbonk gelijktijdig behondeld , zodbt het odvies von de commissie en

de uitsorook von de rechtbonk utrecht op meerdere procedures tegelijk betrekking hebben.

Inmiddels is overigens de bezwoo rprocedure ofgerond ter zoke de vroog of het indienen von een

oonvroog tot bescherming von een complex in het stelsel von de Monumentenwet 1988 mogelijk wos'

Blijkens de beslissing op bezwoor von ZZ f ebruori 2007, gelet op het odvies d.d. 8 februori 2007 von de

Commissie bezwoorschriften, is een dergelijke oonvroog niet mogelijk (stuk nr. 32). Eerst dient elk von

de bij de oonvroog betrokken objecten ols ofzonderlijk monument te worden beoordeeld. Dit heeft de

Minister don ook gedoon voor zeven bruggen die nog niet eerder woren beoordeeld' Deze procedures

lopen nog. Moor voor wot betreft de brug bij vionen hod de stootssecretoris von ocw ol eerder een

besluit tot ofwijzing genomen, in welke procedure we thons in de fose von het voorliggende hoger

beroeD verkeren.

Het gestelde in het beroepschrift geeft mij oonleiding nog het volgende op te merken'

7. De hoge kosten von hondhoving von de brug. Ad rcchtsoverweging 2'4

Appellonte spreekt von een bewering von "verweerder" inzoke hoge kosten von onderhoud wegens

enerzijds het buiten gebruik zijn en onderzijds de noodzook tot woorborgen tegen gevoren voor milieu

en vei l igheid.
lk merk op dot op de zitting von de rechtbonk utrecht zowel nomens de Minister von onderwijs,

Cultuur en Wetenschop, die in deze procedure ols verweerder is oongemerkt. het woord is gevoerd ols

door de londsodvocoot die optrod nomens de Minister von Verkeer en Woterstoot. Deze lootste heeft

inderdood onder overweging 14 von zijn pleitnoto er op gewezen dot de brug bij Vionen ol joren buiten
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gebruik is en dot er hoge, nutteloze kosten met de in stondhouding zijn gemoeid'

Von de zijde von het Ministerie von OCW is echter oltijd benodrukt dot kosten von instondhouding,

ofgezien von een morginole toetsing. g66n rol spelen in de ofweging bij de vroog of een bouwwerk

voldoende woorde uit oogpunt von monumentenzorg heeft om er rij ksbescherming oon te verbinden.
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Als overwegingen von direct economisch nut en instondhouding een foctor zouden vormen, kwomen

honderden thons beschermde rijksmonumenten niet longer in oonmerking'

woor de rechtbonk het in zijn uitsprook bij rechtsoverweging 2.4 heeft over "het ministerie", heeft

zulks betrekking op het Ministerie von verkeer en woterstoot. Dot de brug momenteel buiten gebruik

is, heb ik mogelijk ols feitelijk gegeven vermeld, moor niet ols een stondpunt-motivering.

Noch mondeling op de zitting von de rechtbonk, noch in mijn pleitnoto, noch bij mijn verweerschrifi

oon de rechtbonk heb ik nomens de Minister von OCW kostenoverwegingen ols orgument tegen de

oonwijzing von de brug bij Vionen ols beschermd monument gehonteerd'

Integendeel, in mijn verweerschrift von 11 oktober 2006 ben ik op blodzijde 11, onder od Vll bij grief

50-51, in gegoon op de stelling von oppellonte dot de finoncidle gevblgen een doorsloggevende rol

zouden hebben gespeeld in de uitgebrochte odviezen, die doormee de suggestie wilde wekken dot de

toenmolige stootssecretoris von cultuur deze odviezen heeft overgenomen op grond von de doorin

vervotte economische orgumenten. Appellonte verwijst in dot verbond noor mijn ombtsberlcht von

28lebruori 2006 oon de Commissie voor de bezwoorschriften'

In mijn verweer noor de rechtbonk heb ik echter mijn eerdere overweging oongehoold: "Verder wiis ik

er met nodruk op dot finonci6te en/of economische ospecten hetemool niet in de besluitvorming ziin

betrokken en dus ook geen reden ziin tot ofwiizing'.

Ter toelichting meld ik dot in de bezwoorprocedure oppellonte hoor bezworen onder meer richtte op de

inhoudelijke kostenorgumenten in de odviezen von de gemeente Nieuwegein en Vionen en de

zienswijze von verkeer & woterstoot en dot deze de doorslog zouden hebben gegeven bij de negotieve

odvisering. Appellonte verbond dooroon destijds de conclusie dot de Stootsecretoris von Cultuur zich

ten onrechte door deze negotieve odviezen hod loten leiden.

lk heb vostgesteld dot economische orgumenten in het odvies von de gemeente Vionen ol helemool

geen rol speelden en in het odvies von Nieuwegein in beperkte mote en dot in beide gevollen het

hoofdoccent log op de eventuele cultuurhistorische woorde von de oude verkeersbrug.

GedeDuteerde Stoten von Utrecht hebben hun negotieve odvies von 10 moort 2005 inderdood deels

gemotiveerd met het orgument dot de brug bij Vionen fors ochterstollig onderhoud kende en herst€

een kostbore kwestie wos die de toekomstige functionoliteit te boven goot'

Appellonte hod in de bezwoorfose overigens nog meer kritiek op de besluitvorming bij de

totstondkoming von de gemeentelijke odvisering, moor het stoot de gemeente vri.i hoor eigen

ofwegingen te moken en mij is niet gebleken dot de gemeentelijke odviezen niet met de vereiste

zorgvuldigheid tot stond zijn gekomen. Von ondere orde is de vroog in hoeverre de minister de door de

gemeente gehonteerde orgumentotie over neemt en tot zijn eigen overwegingen mookt Dot heeft de

minister niet gedoon, wont het besluit tot ofwijzing ols beschermd monument is niet geboseerd 0p

overwegingen von kosten'technische oo rd.

ONDER
nOSft l ' t
LTUUR
Nlr3l t
SCHAP

-



r i jksdienst voor
orcheologie,
cu ltuurlondschoP
en monumenten 72

0ns kenmerk

BJZ-2007-69

Voorts heb ik oon de rechtbonk noor oonleiding von kritiek von bezwoorde op de brief met zienswijze

von Rijkswoterstoot von 2 november 1998 (stuk nr. 3.1) het volgende stondpunt von mij geciteerd:

',overigenswordtindezebriefonderonderegesprokenoverdekostenvonrenovotieende

oroblemotiek von onderhoudswerkoomheden. Dit betreft echter ospecten die in het koder von de

vroog noar de monumentwoordigheid niet worden meegewogen"'

uiteroord heeft de Minister von verkeer en woterstoot vonuit de oon hem toevertrouwde belongen het

rechtw6lopditsoortospectentewi jzen,moorikhebindeeerderebezwoorfoseqezegddotnietde
brief von Rijkswoterstoot, moorde primoir bestreden beschikking tot ofwijzing door de stootssecretoris

ter discussie stond.
voor.de goede orde vermeld ik ols mijn stondpunt dot de kosten von_instondhouding von een object en

de vroog of deze redelijkerwijs nog von een eigenoor gevergd kunnen worden, oon bod dienen te komen

bij een eventuele vergunningoonvroog tot sloop.

uit contocten met het Bureou von de Londsodvocoot heb ik begrepen dot von die zijde overigens een

noder inzicht in de kosten von instondhouding door verkeer & woterstoot oon u zol worden verstrekt'

2. De brug bij vionen zou in vergetiiking met reeds beschermde bruggen niet biizondef genoeg om

in oonmerking te komen voor riiksbescherming. Ad rcchtsoverweging 2'6 en 2'2'

Appellonte verwijt de rechtbonk noder onderzoek ochterwege te hebben geloten in hoeverre de brug bij

Vionen ol don niet zodonig bijzonder zou zijn in vergelijking met reeds beschermde bruggen, wooruit

olsnog zou blijken dot de boogbrug bij Vionen ols heel bijzonder hod moeten worden oongemerkt, zodot

deze voor bescherming in oonmerking zou moeten komen.

Appellonte verwijst doorbij noor een recent teruggevonden ortikel in Bouwkundig weekblod

Architecturo uit juli 1937, woorin een lovend ortikel over de brug bij vionen is verschenen.

Als lootste grief bij dit onderdeel merkt oppellonte op dot de vier negotieve odviezen geen rekening

houden met een mogelijk toekomstig gebruik voor longzoom verkeer of trom'

In de primoir bestreden beschikking is overwogen dot het ontwerp von de brug bij Vionen ols boogbrug

met irekbond, woorbij de bogen zijn uitgevoerd ols holle kokers, een voriont vormt op de hoofdvorm

von boogbruggen over de grote rivieren in Nederlond en ols zodonig ten opzichte von het bestond oon

reeds beschermde bruggen geen onmisbore meerwoorde verleent

In de dooropvolgende gedingstukken heb ik dit ospect noder toegelicht en uitgebouwd. lk verwijs noor

blodzijden 9, 10 en 11 von mijn ombtsbericht d.d. 28 februori 2006, (stuk nr. 21) olsmede nogmools

uitgewerkt in mijn verweer oon de Rechtbonk Utrecht d.d. 11 oktober 2006 (stuk nr. 28) blz 2 Vm 5 en

7-8 onderod l .  od l l  en od l l l .
De bruggen over de grote rivieren in Nederlond tot co 1940 kennen twee hoofdvormen quo constructie:

vokwerkliggerbruggen en boogbruggen. voor de technische begrippen verwijs ik u noor stuk nr. 34.
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De boogbruggen kunnen worden onderscheiden in :

o. de zuivere boogbrug: voorbeeld de beschermde Woolbrug te Nijmegen

b. de boogbrug met trekbond; voorbeelden zijn de beschermde lJselbrug nobij zwolle en de brug

overdeNoordbi jHendr ik|doAmbocht.Ookdebrugbi jVionenbehoort totdi t type.
c. de verstijfde stoofboogbrug; voorbeelden zijn de Rijnbrug bij Arnhem en de lJselbrug te

Deventer.
Debrugbi jVionenui t lg36wi jkt inzoverreofvondeonderendotergeensprokeisvoneen
vokwerkboog. moor een vollewondboog, bestoonde uit kokers von geklonken stool. lk heb gezegd dot de

brug hiermee ols het wore een subcotegorie binnen de onderverdeling vormt. moor dit mookt de brug

niet  uniek.
De boogbrug over de l4oos bij Hedel uit 1937 is von eenzelfde constructie, zij het wot kleiner von

ofmetingen. Voor deze brug. die ook onderdeel von het Rijkswegenplon 192? vormde' loopt overigens

nog een beschermingsverzoek von oppellonte.

In constructief opzicht is de toepossing von stolen kokers olleen nieuw omdot het voor een boog von

een verkeersbrug is toegepost. Hieroon logen echter geen nieuwe technieken ten grondslog' met nome

omdot het is uitgevoerd in geklonken stool, een destijds gebruikelijke toepossing bij veel bruggen'

DebrUgvormtoIszodonigdonookgeenboonbrekendvoorbeeId.Het2i jnVooroIvormgevingsospecten
geweestomdebrugbi jVioneneenrust ig, t ronsporontui ter | i jk tegeven'diedekeuzevooreen
vollewondboog hebben bepoold. lk verwijs hiervoor noor de door oppellonte destijds zelf oongedrogen

stukken bij de oonvroog.
ook uit de door oppelonte thons in hoger beroep oongevoerde beschouwing uit het bouwkundig blod

Architecturo door Th. Hookmo Wogenoor blijkt dot deze de brug met nome prijst vonwege zijn

estetische, orchitectonische ospecten en niet vonwege een bijzondere constructieve oplossing. De

brugbi jNi jmegenwordtechter inhetze|fdeort ike|metevenveeIgemoko|smonUmentooImeesterstuk
geroemd, terwijl von de brug te Arnhem de oontrekkelijk vorm wordt toegeschreven oon de toepossing

von de doorgoonde ligger. Kortom. er is geen wezenlijk onderscheid uit of te leiden, woorom de brug bij

vionen een zodonig bijzondere positie zou innemen dot deze olsnog voor bescherming in oonmerking

zou moeten Komen.
Het is trouwens opmerkelijk dot de Rood voor cultuur in hoor odvies von 18 jun i 2003 t.o.v. de brug bij

Vionen tot een onder oordeel komt. lk citeer: "Bovendien bezit de brug bij Vionen in vergeliiking met

ondere boogbruggen uit het plon geen hoge estetische kwoliteit"'

Ik ottendeer er op dot ook de Neder|ondse Bruggen Stichting, woor oppe||onte in hoor eerste oonvroog

noor heeft verwezen, in de conclusie von hoor beschouwing over de grote verkeersbruggen niet 2onder

meer stelt dot deze brug beschermd dient te worden: ik citeer :

- Noder beoordeeld dient te worden in hoeverre de bestoonde stolen bruggen no groot onderhoud uit

een oogpunt von historisch belong gehondhoofd zouden kunnen bliiven'

-Het isoontebevelendewoorder inginsomenhongtezienmetdewoorder ingvondeoverige' inhet
kodervonhetRijkswegenplonlg2Tgebouwdebruggenoverdegroterivieren,opdezewijaekonin
overleg met de beheerder een oontot bruggen worden geselecteerd'

72! illi
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lk heb in bovengenoemde stukken ols kernvroog geformuleerd of de voormolige verkeersbrug over

de Lek bij Vionen zodonig ofwijkt von de ondere grote bruggen en/of ook in ondere opzichten een

bijzondere woorde vertegenwoordigt, dot er voor de minister oonleiding zou bestoon deze oon het

reeds beschermde bestond oon beschermde bruggen toe te voegen omdot het een onmisbore locune

vervult.
Gelet op het vorenstoonde is het ontwoord ontkennend. Het gegeven dot bij vionen een vollewondboog

is toegepost in ploots von een vokwerkboog, wot het voornoomste onderscheid vormt met de ondere

grote boogbruggen, verleent oon de brug nog geen doorsloggevende unieke zeldzoomheidswoolde of

richtinggeve-nde constructteve oplossing. Er is hier onvoldoende ielfstcindige meerwoorde o.onwezig.

ilre urug zol in zijn uitwerking net even iets verschillen von de ondere exemploren. Uniciteit op

constructieve detoils leidt derholve niet tot de gevolgtrekking dot een brug doormee outomotisch

beschermenswoordig is op rijksniveou.

Ten oonzien von overweging sub ? bij grief 2 inzoke de vier uitgebrochte odviezen stel ik vost dot

oDOellonte voortdurend de kwoliteit von de uitgebrochte odviezen heeft bekritiseerd' In mijn verweer

oon de rechtbonk ben ik door bi j  od lV blz 10 -11op ingegoon.

Het orgument dot deze odviezen geen rekening houden met een mogelijk toekomstig gebruik is, voor

zover ik kon overzien, niet eerder ingebrocht.

Aonvonkelijk log het in de bedoeling dot de oude verkeersbrug in gebruik zou blijven. moor in de

ofgelopen zeven joor is dot gewijzigd en thons is voor de eigenoor, bij monde von Verkeer en

woterstoot, de brug overbodig geworden, omdot er uiteindelijk twee nieuwe verkeersbruggen noost

zijn gelegd, woorvon de lootste in 2004 in gebruik is genomen'

Het heeft weinig zin om over de gebruiksmogelijkheden te goon speculeren, wonneer men ols

odviesorgoon door zelf niet de zeggenschop over heeft.

Appellonte bepoolt niet de inhoud von de odviezen en kon olleen bezwoor hebben indien de minister

oontoonboor onjuiste overwegingen uit de odviezen tot de zijne mookt'

Nb. uit de door oppellonte meegezonden stukken bij het beroep (stuk nr 27, bijloge nr. 25) blijkt

overigens dot door Rijkswoterstoot de kosten von instondhouding von de oude stolen boogbrug hoger

werden ingeschot don de oonleg von een tweede nieuwe brug, hetgeen de reden vormde om in ploots

von 66n extro brug er twee bij te bouwen en de oude brug buiten gebruik te goon stellen.

3. er zouden teveel oonpossingen oon de brug hebben Ptootsgevonden. Ad rechtsoverweging 2.7
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Appellonte ocht het onjuist dot de oonpossingen oon de brug ten behoeve von het verkeer mede ten

grondslog hebben gelegen oon de ofwi.jzing. zij wijst er op dot bij vele rijksmonumenten 00npossrngen

hebben ploots gevonden.
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In de procedures bij de Commissie bezwoorschriften en bij de rechtbonk heb ik gewezen op de

oontosting von de oorspronkelijke orchitectonische kwoliteit door de oonleg in de joren zestig v0n

fietsstroken ter weerszijden von de brug. Deze oonleg (uitbouw) heeft tevens het zicht weggenomen op

trekbonden en boogoonzetten.
oorspronkeI i jkbevondendezi jwegenvoorhetIongzomeverkeerzichbinnendebogen'zodothet
visuele occent volledig op de krochtige lijnvoering in de boog kwom te liggen' zools in het ortikel

'verkeersbruggen over de grote rivieren" von E Delgorge volt te lezen (stuk nr' 17 ' 10)'

De Rood voor cultuur merkt in hoor odvies von 18 juni 2003 (stuk nr. 10) deze uitbouw voor

fietsstroken expliciet oon ols een oontosting'

Appellonte heeft de oontosting op dit punt impliciet onderschreven door in het bezwoorschrift onder

punt 7 voor te stellen deze fietsstroken weer te goon verwljderen'

Doornoost is de visuele woorde von de brug ernstig verminderd door de oonleg von de dubbele nieuwe

brug. In het bezwoorschrift heeft oppellonte erkend dot de visuele woorde is veronderd moor meent zij

dot deze niet zou zijn verminderd.

Derust igevormgeving,bedoeldinVri je| iggingoverzomerbedvonderiv ierenuiterwoorden. isechter
tomelijk sterk Verstoord door de noostgelegen dubbeIe wegdekken en het grote oontoI pijlers, ook de

gemeenterood von vionen wos de mening toegedoon dot de visuele kwoliteit von de brug ernstig

ofbreuk is gedoon. Von bijzondere goofheid. zoo|s oppe||onte in het bezwoorschrift ste|de, kon noor

mijn oordeel niet meer worden gesproKen'

Mijn conclusie op dit onderdeel luidt dot de rechtbonk terecht de oontosting ols een bijkomende

omstondigheid heeft kunnen oonmerken, op grond woorvon de mjnister tot het oordeel is gekomen dot

de toch ol niet exceptionele woorde von de brug in twee opzichten is oongetost, zowel oon het object

zelf , ols in zijn onmiddellijke ruimtelijke context, welk lootste ospect weloverwogen bij de

oorspronkelijke opzet von de brug wos betrokken en dus een inherent onderdeel uitmookte von het

ontwerpproces.

4. er zijn essentiale verschillen tussen de brug bij vionen en de bruggen bij zwolle. Nijmegen en

Hendrik ldo Ambocht. Ad rechtsoverweging 2'8

Appellonte meent dot de rechtbonk ten onrechte in de overwegingen heeft betrokken dot er reeds drie

bruggenUithetRi jkswegenp|onlg2Tbeschermdzi jn.Vo|genshoorVerschi I tenbedoe|debruggenmet
vokwerkbogen essentieel von de vollewo ndconstructie bij de boogbrug Vionen'

wot betreft de vroog of het verschil in constructie tussen de brug biJ vionen en de ondere bruggen een

mootgevendverschi |ui tmookthebikhierbovenbi jgr ief2o|eenontkennendontwoordgegeven
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De bruggen bij Zwolle, Hendrik ldo Ambocht en Nijmegen zijn in de ofweging von het hier in geding

zijnde object betrokken gerookt doordot oppellonte in steeds sterkere mote een verbond ging leggen

tusseno| le12bruggenuithetRi jkswegenp|onlg2T,woortoebovengenoemdedriebehoren.enoondit
criterium doorsloggevende betekenis ging toekennen om olle twoolf objecten olleen om die reden ol

onder rijksbescherming te willen brengen'

Bij de beslissing op bezwoor heb ik oongegeven dot von het bestond oon bruggen die ols gevolg von het

RilkswegenpIon 1927 tot stond zijn gekomen er reeds drie woren beschermd, zodot een representotief

beeld von de stolen boogbruggen von deze in volume grootste cotegorie is beschermd'

Voortshebik ineenofwegingvondeindiv idue|ebrugbi jVioneneenverge| i jk inggemooktmet
bovengenoemdedriereedsbeschermdebruggenomtebeoorde|enofdebrugbi jVionendooropquo
technisch-constructieve bijzonderheden een wezenlijke oonvulling vormde' woordoor de onderhovige

brugeigenl i jkniet inhetbestondoonbeschermdemonumento|ebruggengemistzoukUnnenworden'
A|sgezegdisdotniethetgevo|enderechtbonkisvonoorde,e|dotdeministerdoorvoorvo|doende
orgumenten heeft oongedrogen.

Hierbi jmoetmenbedenkendotder i jksl i js teniget ientol |enbeschermdebruggenkentUitdeperiode
von jongere bouwkunst, wooronder bijvoorbeeld de l kilometer longe Moerputtenbrug' een. )
vokwerkligger brug von een voormolige spoorlijn in Noord-Broboni en de hefbrug in Rotterdom'

Ter toelichting heb ik in mijn verweer oon de rechtbonk en nodien in mijn pleitnoto von 15 november

2006 opgemerki doi de bescherming von de drie grote verkeersbruggen is voortgekomen uit het

[4onUmentenSe|ect ieProject(MsP),dotzichr ichtteopdebouwkunst lS50-1940.omdotde
uitvoering doorvon decentrool per provincie en voor zes grote steden ofzonderlijk heeft ploots

gevonden, kon pos goondeweg of ochterof no het voltooien von het project in 2001 worden overzien of

er ernstige locune's bestonden over het gehele lond bezien noor cotegorie von objecten of mote von

evenwichtige sPreiding.
Tegelijkertijd is in verbond doormee vonof 2oo0 nieuw oonwijzingsbeleid tot stond gekomen en

noderhondop14jUl i2oo4verscherpt,opgrondwoorvoninbeginse|geenobjectenuitdeperlode
lg5o-1940 meer zullen worden oongewezen. tenzi.i ze oontoonboor over het hoofd zijn gezien en

tevens een bijzondere woorde vervullen.

NUzi jndegroteverkeersbruggen|et ter | i jkenf iguur| i jkniet temissenobjecten,moorhet isnietkomen
vost te stoon dot in olle provincies systemotisch deze bruggen oon een beoordeling onderworpen z'jn

geweest, mogelijk mede omdot ze op de grens logen von het grondgebied tussen gemeenten en zelfs

provincies. Doorom zijn enerzijds de niet- oontoonboor eerder beoordeelde brugqen olsnog

inbehonde| inggenomen.moorzoIonderzi jdsdeministerzichdlenente|oten|eidendoorzi jnzeer
terUghoudendeoonwi jz ingsbeIeid,woorbi jo| |eenheeIbi jzondereenzeIdzomeboUwwerkenu.tde
Deriode tot 1940 nog in oonmerking komen voor bescherming ols oonvulling op de bestoonde rijkslijst

von beschermde monumenten.
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de procesgemochtigde,

M.J. S

Eijloge:

:r inventorislijst met de op de zook betrekking hebbende stukken

'."h/
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Tegen die ochtergrond moet de thons in hoger beroep oongevochten beslissing tot ofwijzing mede

worden begrepen.

Gelet op het bovenstoonde geef ik uw Afdeling in overweging het hoger beroep ongegrond te verkloren.

Een inventorislijst met de op de onderhovige procedure betrekking hebbende stukken treft u hierbij in

tweevoud oon.

De Minister von Onderwijs, Cultuur en Wetenschgp.
dr.  Ronold H.A. Plosterk,
n0mens oeze,
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Procedurenummer : 20070L0O5l7lHZ
Appellont : Advocotenproktijk Verboom nomens Stichting Boogbrug Vionen te lJsselstein

Object : Boogbrug over de Lek gelegen tussen Vionen en Nieuwegein

1o

1b

Kodostrole gegevens

Artikelen en foto's

Verzoek om oonwijzing ols beschermd monument

2.1 (toelichting op) de oonvroog

2.2 kodostrcle gegevens

2.3 stotut€n Stichting Boogbrug Vionen

2.,4 woorderingsropport uit moort 1999 von de Nederlondse Bruggen

Stichting

2.5 Eruggen in Nederlond r800-1940. p. 53-55 en 298-335

2.6 foto's (niet opgenomen)

2.7 kopieen uit Stool. De Inqenieur, Cronyck de Gein en een ofstudeerverslog

Briet inzoke oonvullende stukken

3.1 brief vo n de M inister von Verkeer en Woterstoot d.d. 2 november 1998,

verzonden op 4 november 1998

3.2 ortikel uit Bouwen met stool von seDtember/oktober 1997

3.3 oonbeveling met betrekklng tot de fietspoden von 1967

3.4 konttekeningen bij het woorderingsropport von de Nederlondse Bruggen

Stichting

Adviesoonvrogen en mededelingen von de odviesoonvrogen

Brief von de gemeente Vionen inzoke vertroging procedure d.d. 2 ougustus 2000.

verzonden oD:

Briel inzoke oonvullende stukken

6.1 fotoboek BOUW von de stolen overbrugging over de Lek bij Vionen

6.2 schemo geplonde ontwikkelingen von 3 nieuwe bruggen

Brief von de gemeente Vionen inzoke odvies. met bijlogen:

7.1 voorstel von de Monumentencommissie oon burgemeester en wethouders

d.d. 17 ougustus 2000

7.2 verslog von de hoorzitting d.d. 2l ougustus 2000

7.3 voorstel burgemeester en wethouders oon de rood d.d. 6 oKober 2000

7.4 besluit von de rood d.d. 19 oktober 2000

Brief oon de gemeente Nieuwegein inzoke roppel odviesoonvroog

Brief oon gedeputeerde stoten von lJtrecht inzoke roppel odviesoonvroog

Advies Rood voor Cultuur

Brief inzok€ verzoek tot voordrocht unesco

11.1 verzoek tot voordrocht Unesco werelderfgoed von de 12 bruggen von

het Rijkswegenplon 192? d.d.22 )\, l i  20[1

I1.2 londkoort Rijkswegenplon 1927

11.3 koort Historlsche lVorkering von het Hollondse Deltolondschop

11.4 schemotische weergove von het ensemble

12 december 1999

14 jonuori 2000

20 opril 2000 en 31 mei 2000

7 ougustus 2000

10 oktober 2000

22 november 2000

8

9

10

l1

26 jonuori 2001

15 ougustus 2002

18 juni 2003

12 ougustus 2004
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Reoctie oo sub 11

Reoclie oD sub 11

Briel von de gemeente Nieuwegein inzoke odvies d.d. 15 november 2004, verzonden

oo:

14.l verslog von de hoorzitting d.d. 25 juni 2003

14.2 verslog von de hoorzitting d.d. 15 december 2003

14.3 voorstel burgemeester en wethouders oon de rood d.d. 14 september 2004

14.4 besluit von de rood d.d. 4 november 2004

Advies von gedeputeerde stoten von Utrecht d.d. 10 moorl 2005. verzonden op:

Besluli tot otwijzing ols beschermd monumenl(brugvionen ols individueel obiect')

Bezwoorschritt (Drug Vionen ols individueel obiectl

1?.1 stotuten Stichting Boogbrug vionen

17.2 uittreksel Komer von KooDhondel

17.3 besluit (zie hiervoor sub 16)

17.4 gronden von bezwoor

17.5 (toelichting op) de oonvroog (zie hiervoor sub 2.1)

17.6 brief inzoke oonvullende stukken d.d. 14 jonuori 2000 (voor de bi.i loqen zie

sub 3)

17,7 foto

17.8 verzoek tot voordrocht Unesco werelderfgoed (zie hiervoor sub 11)

l?.9 Bruggen in Nedetlond 1800-19/.0, p. 298-335 (zie hiervoor sub 2.5)

17.10 kopieen uit: Klooste[ e.o. (red.). Eruggen; visie op orchitectuur &

constructie. Motri js. Utrecht 2004

17.11 woorderingsropport uit moort 1999 von de Nederlondse Bruggen Stichtin0

lzie hiervoor sub 2.4)

17. 12. odhesiebetu jgingen

Verzoek om oonwijzjng ols beschermd monument von de 12 bruggen von het

Rijkswegenplon 1927

18.1 stotuten Stichting Boogbrug Vionen (zie hiervoor sub 17.1)

18.2 verzoek tot voordrocht Unesco werelderfgoed (zie hiervoor sub 11.1)

18.3 Bruggen in Nederlond l80o-1940, p. 298-335 (2ie hiervoor sub 2.5)

18.4 kopieen uit: Bruggen; visie op orchitectuur & constructie (zie hiervoor sub

17.10)

Besluit tot olwijzing tot beschermd monumenl lbrug Vionen ols complexonderdeel)

Bezwoorschrift n.o.v. svb 19lbrug Vionen ols complexonderdeell

20.1 bestuit d.d. 17 oktober 2005 (zie hiervoor sub 19)

20.2 besluit d.d. 23 ouqustus 2005 (zie hiervoor sub 16)

20.3 verzoek om oonwijzing d.d. 29 september 2005 (zie hiervoor sub 18)

20.4 uittreksel Komer von Koophondel

Ambtsbericht (zowel n.o.v. bezwoor tegen ofwijzing iodividueel obiect ols

comDlexonderdeel)

21.1 Inventorislj jst bij ombtsbericht sub 21

13 oktober 2004

14 oktober 2004

l9 november 2004

l5

16

15 moort 2005

23 ougustus 2005

?9 september 2005

29 september 2005
18

19

20

1? oktober 2005

21 november 2005

28 februori 2006
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Advies bezwoorschriftencommissie von het Ministerie von OCw.

Uowel n.o.v. bezwoor tegen ofwijzing brugVionen ols individueel obiect en ols

com}lexondedeet, ols ook de brug biiZoltbommet ols complexondedeel)

22.1 verstog hoozitt ing. d.d. l9opril 2006

22.2 Dleitnoto von Advocotenproktijk Verboom

22.3 pleitnoto von Rijkswoterstoot Utrecht

22.4 pleitnoto von Minister von Verkeer en wolerstoot

22.5 pleitnoto von Stootssecretoris von oCW

22.6 pleitnoto von de Stichting Boogbrug Vionen

Besluit; ofwijzing verzoek sub 18 (12 bruggen ols complexl

Eesllssing op bezwoo r (brug Vionen ols individueel obiect)

Eeslissing op bezwoor (brug Vionen ols complexondedeel)

Beroepsch ritt: pro to rmo (btug Vionen ols individueel obiecl)

26.1 beslissing op bezwoor (zie hiervoor sub 24)

Seroepschritt; nodere motivering (brug yionen ols individueel obiect)

lvet bij logen:

1-10: zie hiervoor

11: briet d.d. 16 sept. 2004 TU Delft

12-25: zie hiervoor

23: brochure orchitectuur en stedenbouw

2,/.: ortikel von website

25: ortikel uit bouwdienst mogozine

26: hoofdstuk uit joorverslog gemeente Vionen

27 -29: zie verder

30: W.J. von Sijl 'lussentijdse synopsis"

31: zie hiervoor

Verweerschrift (brug Vionen ols individueel obiect)

o. Pleitnoto nomens de Minister von OCW

b. Pleitnoto nomens opPellont

c. Pleitnoto nomens Ministerie Verkeer en Woterstoot

Uitsprook (zowel n.o. v, beroep tegen ofwijzing brug Vionen ols individueel object en ols

complexonderdeel, ols ook de brug bij Zoltbommel ols complexonderdeell

Hoger beroep; pro tormo (btugVionen ols individueel obiecl)

Beslissing op bezwoor (12 bruggen ols complexl

32.1 Pleitnoto nomens oppellont d.d. 14 november 2006

32.2 Pleitnoto nomens Ministerie von Verkeer en woterstoot d d. 14 november 2006

32.3 verslog hoorzitt ing d.d. 14 november 2006

32.4 Advies Commissie voor de bezwoorschriften d d. 8 februori 2007

Hoger beroep; nod€re motiveting (btugVionen ols individueel object)

33.1 ortikel uit Bouwkundig weekblod Architecturo nr' 30 d d. 21juli 1937

04 mei 2006

01jun. 2006

12 juni 2006

07 juli 2006

21ju| i2006

18 oug. 2006

11 oldober 2006

15 november 2006

15 november 2006

15 november 2006

27 december 2006

06 februori 2007

22 februori 2007

26

27

28

29

30

l l

33 06 moort 2007
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3?

NBS en TU Delft, Compendlum Eruggen. Stichting PIE 1994, p. 5-6 en

54-60

Registerbloden von vier boogbruggen

Beleidsregelsoonwijzing beschermde monumenten opverzoek

Tijdelijke beleidsregel oonwijzing beschermde monumenten 2006


