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VOORDRACHT RAADSVERGADERING VIANEN 24 JANUARI 2012 
 
Geachte Raad, geacht College 
 
Drie weken geleden heeft Stichting Boogbrug Vianen U een brief gestuurd.  
Naar aanleiding van deze brief wil ik namens de stichting U  vanavond nader informeren. 
 
Wij zijn als stichting inmiddels 14 jaar actief om de boogbrug te behouden. 
Negen jaar lang hebben we gewerkt aan bescherming van de boogbrug als Rijksmonument. 
De Minister echter vond 3 boogbruggen voorlopig voldoende. 
Door toedoen van Stichting Boogbrug Vianen is de brug bij Arnhem, bekend als de John Frostbrug, hier 
bijgekomen, zodat er momenteel 4 grote boogbruggen als rijksmonument beschermd zijn. 
 
Twee jaar geleden hebben wij vervolgens Vianen en Nieuwegein verzocht om de boogbrug over de Lek 
aan te wijzen als Gemeentelijk Monument. 
U heeft onze aanvraag afgewezen om redenen dat Nieuwegein dat reeds eerder had afgewezen en omdat 
U in de veronderstelling was dat uw gemeente geen halve brug kon aanwijzen. 
 
Hierop heeft Rechtbank Utrecht uitgesproken dat de gemeente Vianen wel degelijk gerechtigd is om de 
brug in zijn geheel als monument aan te wijzen. 
Met deze uitspraak zijn er geen inhoudelijke argumenten meer om ons verzoek af te wijzen. 
Alle deskundigen zijn het er over eens dat de boogbrug grote Cultuur Historische Waarden heeft. 
 
Harde feiten zijn: 
1. uw eigen monumentencommissie staat unaniem achter aanwijzing als gemeentelijk monument. 
2. de NBS, de autoriteit en rijksadviseur op gebied van bruggen, heeft in 1999 een hard rapport 
opgesteld waarin zij de waarde van de boogbrug in hoge mate waarderen. 

3. En dit is vanavond een nieuw feit ... het projectbureau van de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft 
ons laten weten dat zij groot voorstander is om de boogbrug een nieuwe functie te geven .... het 
gaat hierbij dan vooral om het hergebruik van de brug voor de noord-zuidverbinding van de 
Hollandse Waterlinie. 

 
Voor iedereen is het duidelijk dat de karakteristieke bogen van de brug een belangwekkende schoonheid 
kennen. 
De boogbrug is van belang als herinnering van de tweede wereldoorlog en is een belangrijk ankerpunt in de 
architectuur.  
Maar bovenal is de boogbrug een landmark dat zich verbind met de stad Vianen. Vianen en de boogbrug 
horen bij elkaar. 
 
Dan het financiële plaatje: 
 
Rijkswaterstaat heeft 14 jaar geleden besloten om twee nieuwe snelwegbruggen aan te leggen en de 
boogbrug daarna te slopen. Op de oude pijlers zou omstreeks het jaar 2012 een nieuwe fietsbrug worden 
aangelegd. Door onze acties is de brug nog steeds niet gesloopt.  
Wat kost nu een nieuwe fietsbrug!! Gemeten aan de Nesciobrug bij Amsterdam zijn de bouwkosten 10 
miljoen euro. Dan moet de oude boogbrug ook nog gesloopt worden. Gemeten aan de brug bij Zaltbommel 
kost sloop 5 miljoen euro. Met dit geld, opgeteld 15 miljoen euro, kan de boogbrug 30 jaar onderhouden 
worden. 
 
Stichting Boogbrug Vianen ziet dan ook geen enkele reden waarom een groots monument gesloopt zou 
moeten worden. 
Ik hoop dan ook van harte dat u nogmaals achter uw oren krabt en de afwijzing van onze aanvraag 
opnieuw en positief beoordeeld. 
 
Ik dank u voor de aandacht. 



Zet in op accou ntmanagerschap
. Gemeente,  toon 66n, duidel i jk  en toegankel i jk  gezicht  aan het bedr i j fs leven in Vianen.
.  Gemeente en bedr i j fs leven, stem de act iv i te i ten van de gemeente af  met de inspanningen die

vanui t  de BIZ worden ondernomen.
. Gemeente, vastgoed e igen a ren en bedrijfsleven, doe samen wat nodig is om leegstand en 'ver-

rommel ing' tegen te gaan en te voorkomen.
.  Gemeente,  organiseer 'sociaal  beleid '  voor k le ine ondernemers in Vianen.

ondernemers,  k i jk  in de spiegel
.  ondernemers,  aanvaard dat ondernemerschap het verschi l  maakt,  n iet  het  vest ig ingskl imaat.
.  Ondernemers,  aanvaard dat de mate waar in de -  gemeentel i jke -  overheid de economie kan 'ma-

ken'en problemen als vraagui tvalen overbewinkel ing kan wegnemen, beperkt  is .

Bouw betaalbaar
. Corporatie, bouw niet - a lleen - voor 'd e eeuwigheid' - vijftig jaar -, maar wees je bewust va n de

naderende omslag in de behoefte aan woningen.
.  Gemeente,  v ind een manier om betaalbaarte bouwen.
.  Gemeente,  ontwikkel  een ruimtel i jke v is ie op Vianen die rekening houdt met gezinsverdunning en

leegstand van woningen.
Wij  roepen de gemeente daarom op om op korte termi jn een Stuurgroep Sociaal  Economische Vis ie

Vianen in het leven te roepen waarin gemeente en bedrijfsleven gezamenlijk het beleid tot stand

brengen dat nodig is voor een economisch gezonde toekomst van Vjanen."

De heer Meurs informeert  naar aanleiding van de bi jdrage van de heer Timmer of  de regionale v is ie

en taakstel l ing eigenl i jk  a l  af  is .

De heer Timmer merkt  op dat di t  n iet  het  geval  is .

Na de bi jdrage van de heer Timmer wordt de gezamenl i jk  opgestelde sociaal  economische vis ie op

Vianen ui tgedeeld aan de raads- en col legeleden.

De voorzitter dankt de heer Timmer voor zijn bijdrage en geeft aan dat het rapport met belangstel-

ling zal worden gelezen. Hij geeft vervolgens het woord aan de heer Van Sijl, voorzitter van de Stich-

iedereen nader te informeren. De bijdrage van de Van Sijl luidt als volgl: "De Stichting Boogbrug
Vianen is inmiddels veert ien jaar act ief  om de Boogbrug te behouden voor Vianen. Negen jaar lang is
er gewerkt  aan bescherming van de Boogbrug als Ri jksmonument.  De minister echter,  vond dr ie
boogbruggen voldoende. Door toedoen van de Stichting Boogbrug Vianen is de brug bij Arnhem,
bekend al  de John Frostbrug, hier bi jgekomen, zodat er momenteel  v ier  grote boogbruggen als r i jks-
monument beschermd zi jn.  Twee jaar geleden hebben wi j  vervolgens Vianen en Nieuwegein ver-
zocht om de boogbrug over de Lek aan te wijzen als gemeentelijk monument. U heeft onze aanvraag
afgewezen om redenen dat Nieuwegein dat reeds eerder had gedaan en omdat u in de veronderstel-
ling was dat uw gemeente geen halve brug kon aanwijzen. Hierop heeft de Rechtbank utrecht uitge-
sproken dat de gemeente v ianen wel degel i jk  gerecht lgd is om de brug in z i jn geheel  a ls monument
aan te wijzen. Met deze uitspraak zijn er geen inhoudelijke argumenten meer om het verzoek van de
stichting af te wijzen. Alle deskundigen zijn het er over eens dat de boogbrug grote cultuurhistorische
waarden heeft. Harde feiten zijn
1.  Uw eigen mon umentencom missie staat unaniem achter aanwi jz ing als gemeentel i jk  monument;
2. De NBS, de autoriteit en rijksadviseur o het gebied van bruggen, heeft in 1999 een hard rapport

opgesteld waarin zij de waarde van de boogbrug in hoge mate waarderen;
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3. En tot slot een nieuw feit, het projectbureau van dc Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft laten we-
ten dat zij groot voorstander is om de boogbrug een nieuwe functie te geven, het gaat hierbij dan
vooral  om het hergebruik van de brug voor de noord-zuidverbinding van de Hol landse Water l in ie.

Voor iedereen is duidelijk dat de karakteristieke bogen van de brug een belangwekkende schoonheid
kennen. De boogbrug is van belang als her inner ing van de tweede wereldoor log en is een belangr i jk
ankerpunt in de archi tectuur,  maar bovenal is de boogbrug een landmark dat z ich verbind met de
stad Vianen. Vianen en de boogbrug horen bij elkaar." Vervolgens richt de heer Van Sijl zich op de
financidn en stelt: "Rijkswaterstaat heeft veertien jaar geleden besloten om twee nieuwe snelweg-
bruggen aan te leggen en de boogbrug daarna te slopen. Op de oude pijlers zou omstreeks het jaar

2012 een nieuwe fietsbrug worden aangelegd. Door onze acties is de brug nog steeds niet gesloopt.
Wat kost nu een n ieu we fietsbrug? Gemeten aan de Nesciobrug bij Amsterdam zijn de bouwkosten
€ 10 mi l joen. Dan moet de oude boogbrug ook nog gesloopt worden. Gemeten aan de brug bi j
Zaltbommel kost sloop € 5 miljoen. Met dit geld, opgeteld € 1.5 miljoen, kan de boogbrug 30 jaar

worden onderhouden. Stichting Boogbrug Vianen ziet dan ook geen enkele reden waarom een groots
monument gesloopt zou moeten worden. lk hoop dan ook van harte dat u nogmaals achter uw oren
krabt en de afwi jz ing van onze aanvraag opnieuw en posi t ief  beoordeeld.  Bedankt voor uw aan-
dacht."

Mevrouw Allard merkt op dat zij heeft begrepen dat er binnen een bepaalde termijn door de raad
moet worden gereageerd op dit onderwerp richting d,: rechtbank. Feit is nu, dat wanneer de raad
meer ui tgebreid wi l  spreken over de boogbrug di t  aan de agendacommissie wordt  voorgelegd. De
vraag aan de heer Van Sijl is dan ook concreet of met .gendering van dit onderwerp tijdens de vol-
gende raadsvergadering er sprake is van tijdsnood.

De heer Van Sijl merkt op dat er bij de Rechtbank Utrecht v66r 13 februari 2012 een nieuwe uit-
spraak van de raad moet komen. Deze ui tspraak kan ook zi jn,  dat  er  een democrat ische discussie
over dit onderwerp gevoerd gaat worden. Hier moet dan wel een volgende termijn aan verbonden
zijn, zo heeft de advocaat van de stichting Boogbrug Vianen gesteld.

De heer Den Hertog wijst op het financidle aspect dat in dit kader van groot belang is. Hij merkt
daarbi j  op dat het benoemen van de brug tot  gemeen' .e l i jk  monument niet  moei l i jk  is ,  maar het is
wel van belang om te weten wat dit betekent voor de kosten van het beheer. Uit de bijdrage van de
heer Van Sijl begrijpt de heer Den Hertog dat het onderhoud voor Rijkswaterstaat is. De vraag is dan
ook of er geen sprake is van additionele kosten voor de gemeente Vianen.

De heer Van Sijl meldt dat de gemeente Vianen gereclrtigd is om objecten aan te wijzen als gemeen-
telijk monument. Echter, Rijkswaterstaat is eigenaar van het object en niet de gemeente Vianen.
Rijkswaterstaat kan uiteraard zeggen dat het met de benoeming van de boogbrug tot monument te
maken krijgt met onkosten, maar de heer Van Sijl melCt dat dit ook geldt voor een particulier die in
het bezit is van een gemeentelijk- of rijksmonument. overigens, staat het Rijkswaterstaat vrij om
alsnog een sloopvergunning voor de brug aan te vrag€n, al leen wordt het moei l i jker om deze te kr i j -
gen op het moment dat de brug een monument is.

De voorzitter nodigt de heer Heida uit om het woord tot de raad te richten.

De heer Heida, initiatiefnemer en ontwikkelaar van het plan Paviljoen op de Oude Lekbrug, geeft een
korte toel icht ing op zi jn plannen. Aanslui tend op de vc,r ige spreker benadrukt hi j  het  belang van het
behoud van de boogbrug. Met z i jn in i t iat ief ,  wi l  de heer Heida komen tot  een andere invul l ing van
het gebruik van de oude Lekbrug om zo het toer isme te st imuleren. Op di t  moment v inden er
gesprekken plaats met Rijkswaterstaat waarin onder nreer wordt gesproken over het principeverzoek
van de heer Heida om de brug in z i jn geheel  overte nemen. Hi j  is  van mening dat z i jn in i t iat ief  een
groot succes kan worden waar de gemeente Vianen d.: vruchten van kan plukken. De heer Heida

Notulen openbare raadsvergadering d.d-27+ept€iit€r2ufFpagtna 6

/ -



heeft  z i jn plannen ui tgewerkt  en hiervan een kopie ge;tuurd naar de gemeente.  Wanneer er bi j  de
aanwezigen interesse is voor het plan, is het verzoek di t  te melden aan de heer Heida, zodat hi j  d i t
kan toesturen.

De heer Meurs informeert ofde heer Heida een strandpaviUoenachtige constructie nastreeft zoats
een aantal jaar geleden ook in de Uithof is gereal iseerd.

De heer Heida kent dit voorbeeld niet, maar meldt dat hij inderdaad uitgaat van een stra nd paviljoe n-
achtige constructie. Het idee is om hier de meest lokale produden te verkopen en hier een toeristi-
sche locat ie van te maken.

De heer Korff de Gidts spreekt namens de initiatiefgroep "Kracht van Utrecht".
De "Kracht van Utrecht" is een initiatiefgroep van bewoners en experts die zich inzetten voor leef-
kwaliteit, bereikbaarheid en gezondheid in Utrecht in de eenentwintigste eeuw. De Kracht van
Utrecht ondersteunt het cultuurhistorische pleidooi van de Stichting Boogbrug Vianen om de boog-
brug te behouden. Aa nvullend geldt voor de Kracht va n Utrecht h et belang van d e boogbrug a ls
prachtige wandel- en fietsverbinding over de Lek en voor de tram, na 2020. De heer Korff de Gidts
vervolgt zijn betoog als volgt: "De splinternieuwe Jan tslankenbrug op de A2 bij Vianen heeft een smal
fietspad gekregen waar dagelijks zo'n 800 fietsers en brommers gebruik van maken. De Kracht van
Utrecht stelt voor om de oude boogbrug die er werkloos naast ligt, te behouden als een veel betere
fietsverbinding over de Lek. Daarnaast kan de brug een toeristische trekpleister worden als mooie
fiets- en wandelroute met een schitterend uitzicht over de Lek. Kijk hoeveel ruimte de boogbrug
biedt voor wandelaars,  schoolgaande jeugd en mensen die op de f iets in plaats van de auto naar hun
werk gaan. Daarnaast is er ruimte voor de tram uit N ie uwegein/Utrecht als die over een jaar of tien
kan worden doorgetrokken naar Vianen. De Kracht van Utrecht sluit zich dan ook aan bij het pleidooi
van de Stichting Boogbrug Vianen." De heer Korff de Gidts nodigt eenieder uit om het youtube film-
pje dat Kracht voor Utrecht heeft gemaakt over het fietspad en de boogbrug te bekijken. Die beelden
laten zien dat de fietsers op de nieuwe brug een beangstigend tochtje moeten maken naast het
langsrazende verkeer op de 42. De heer Korff de Gidts vervolgt: "De boogbrug ligt er werkloos naast.
Daar is ruim voldoende plaats voor fietsers. De op- en afritten zouden eenvoudig hersteld kunnen
worden. Via de boogbrug zouden fietsers en wandelaars op een veilige, mooie en ontspannen manier
de Lek kunnen oversteken. Volgens elektronische tellingen van de provincie rijden er de afgelopen
jaren gemiddeld dagel i jks ruim 800 f ietsers over de brug. Di t  zouden er nog veel  meer kunnen wor-
den." Als belangrijkste motieven om de boogbrugte behouden voor fietsers en wandelaars noemt de
heer Korff de Gidts:
. De nieuwe brug over de 42 is hoger dan de boogbrrg, een fietsroute over de boogbrug is mooiers,

stil ler, schoner en biedt een veel breder fietspad;
. De boogbrug ligt iets lager en aan de oostzijde van Ce Jan Blankenbrug, dit moet schelen in de

hinder van de zuidwestenwind;
.  Het f ietspad op de Jan Blankenbrug beging breed, maar wordt  daarna smal ler  en gevaar l i jk ,  de

vraag is dan ook of het fietspad wel aan de normen voldoet.
De heer Korff de Gidts richt zich vervolgens tot de raad en vraagt of het voor hen interessant is om re
weten hoeveel  meer mensen van de boogbrug gebruik zouden wi l len maken wanneer hiertoe moge-
l i jkheden worden geboden. Hi j  merkt  h ierbi j  op dat het behoud van de boogbrug niet  mag le iden tot
het opheffen van het zwaar bevochten en waardevolle pontje tussen Vianen en Nieuwegein /
Vreeswijk. De Kracht van Utrecht is van mening dat er dus niet moet worden gekozen tussen het
pont je en de boogbrug, maar wi l  deze beiden behouden. Daarnaast kan de boogbrug wanneer deze
behouden bl i j f t  en gedurende tenminste t ien jaar duu:zaam wordt onderhouden ook sl im en duur-
zaam worden benut voor een ver lengde tramverbindirrg van Nieuwegein naar Vianen na 2020. De
heer Korff de Gidts noemt in dat kader zelfs de mogelijkheid van doortrekking naar een Randstad-
spoorstation Vianen op de mogelijk nieuwte ontwikkelen spoorlijn Almere-Utrecht-Breda. De
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"Kracht van Utrecht" komt tot de conclusie dat het behoud van de boogbrug zeer de moeite waard

Tot slot maakt de heer Clements, pleitbezorger behoud boogbrug, gebruik van de mogelijkheid tot
inspraak. De heer clements woont en werkt in Vianen en kijkt al bijna 65 jaar tegen de boogbrug aan.
Hij heeft 8.000 handtekeningen verzameld voor het behoud van de boogbrug en spreekt vanavond
dan ook namens al  deze mensen. Mensen die niet  a l leen ui t  Vianen komen, maar ook ui t  Vreeswi jk,
Nieuwegein en andere delen van het land. De heer Clements is van mening dat Vianen nu de unieke
kans krijgt om zeggenschap te krijgen over de boogbrug. Hij wijst daarbij op de functie die de brug
kan vervullen voor het langzame verkeer en sluit zich wat dat betreft aan bij de vorige sprekers. De
oproep aan de raad is dan ook om de boogbrug aan te wi jzen als gemeentel i jk  monument.

Tien minuten voor raadsleden om vragen ddn het college te stellen

De heer Scheringa refereert aan een besluit dat de raad heeft genomen dat de vakleerkrachten van
de h et basisonderwijs worden gefinancierd. Het gaat h ier om een bedrag van € 135.000,- dat in d e
begroting is opgenomen en waarvan kan worden gezegd dat dit bedrag van toepassing blijft zo lang
als deze leerkrachten er zijn. Kijkend naar de meerjare nbegroting van het bestuur van o2A5 valt op
dat zij € L28.000,-- hebben begroot als het bedrag dat zij van de gemeente verwachten voor de
f inancier ing van de va kleerkrachten. De vraag aan het col lege is dan ook of  z i j  de mening van de heer
Scheringa delen dat de begroting van de gemeente structureel met € 7.000,-, zijnde het verschil
tussen € 135.000,- en € 128.000,--, kan worden verlaa gd.

Wethouder Stolk geeft aan dat de vakleerkrachten voor gymnastiek zijn ondergebracht bij O2A5.
Deze vakleerkrachten verzorgen de gymles op alles scholen in Vianen. o2A5 rekent af op basis van
werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten bedroegen € 135.000,-. Het bedrag heeft echter te maken
met factoren als het aantal leerlingen. Op het moment dat er € 128.000,-- aan de vakleerkrachten
wordt uitgegeven, ontvangt d e gemeente aan het eind e van het jaar inderdaad € 7.000,- terug. De
raad kan op dat moment beslui ten om di t  bedrag te bezuinigen. De wethouder merkt  daarbi j  op dat
er op dit moment ook wordt gewerkt aan de financiering van de com binatiefu n ctiona ris en geeft aan
dat er een voorstel zal volgen om het geld dat overblijft van de vakleerkrachten voor deze functiona-
ris in te zetten.

De heer Nieuwenhuis merkt op dat hij de afgelopen periode weer schouwwerk heeft verricht. Dit
heeft hem gebracht bij de stuartweg en het tunneltje dat er ligt in richting van het ind ustrieterrein.
Er zijn voor de tunnel twee "druppels" in de weg opgenomen waarop een paaltje met een pijl erop
staat.  Hierdoor is er op dat punt sprake van een wegvcrsmal l ing.  Veel  auto 's hebben al  b i jna het
paaltje geraakt of zijn over de stoeprand gegaan. De heer Nieuwenhuis is van mening dat het met de
huidige situatie slechts een kwestie van tijd is voor er ongelukken gebeuren en verzoekt dan ook om
op de bewuste plek te gaan schouwen en de situatie zodanig te verbeteren dat er minder sprake is
van verkeersproblem en dan nu het geval is.

Wethouder Landwehr zegt toe dat hij zo snel mogelijk terplekke zalschouwen.

De heer Nieuwenhuis informeert verder wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanbeste-
ding van Sportcentrum Helsdingen.

Wethouder Verweij meldt dat afgelopen woensdag tien partijen hebben ingeschreven naar aanlei-
ding van de aanbesteding. Deze offertes worden nu beoordeeld. Hij merkt op dat de verdere plan-
ning nog steeds volgens het voorstel van de raad van a pril 2011 is.
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