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Datum 14 juni  2010
Onderwerp Boogbrug over de Lek Vianen- Nieuwegein naast A2, reactie op

aanvraag plaatsing gemeentelijke MonumentenlUst

Geacht College,

In uw brief van 12 mei 2010 verzoekt u mlj mijn zienswijze kenbaar te maken
over de aanvraag van de Stichting boogbrug Vianen. De aanvraag heeft
betrekking om de boogbrug over de Lek tussen Vianen en Nieuwegein aan te
wijzen tot gemeentelijk monument. Ik kan u het volgende melden:

De boogbrug over de Lek tussen Nieuwegein en Vianen is lange tijd onderwerp
van discussie geweest naar aanleiding van de aanvraag van de Stichting
Boogbrug om deze brug op de Ruksmonumentenlijst geplaatst te krijgen. De
motivering in de uitspraak van de Raad van state (van 22 augustus 2007) om de
boogbrug niet aan te wijzen als Rijksmonument wordt door mU nog steeds
onderschreven. Ik adviseer u om die reden om de boogbrug NIET op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Toelichting over voortgang van sloop boogbrug
Na de uitspraak van de Raad van state in augustus 2007 heeft het BRU nog 1
jaar de tijd gekregen van mU om de boogbrug te betrekken in een onderzoek voor
het doortrekken van de sneltram vanaf Nieuwegein naar Vianen. Dit onderzoek is
begin 2009 afgesloten met de conclusie de tramverbinding niet door te trekken.
Door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft eind 2008 een prioritering
van werkzaamheden plaatsgevonden. De financiele middelen worden eerst
ingezet voor diverse Spoedwetprojecten. De sloop van de boogbrug is enkele
jaren vertraagd. De sloop van de brug zal binnen enkele jaren plaatsvinden.

Een brief van gelijke strekking verstuur ik naar de gemeente Nieuwegein.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Wegen en Verkeer
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