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onderwr.p : BoogbruB niet aanwijzen als gemeent€ltk tnonument Datum | 19 maart 2012

Geachte leden,

Naar aanleidint van de uitspraak van de rechtbank hebben we besloten niet in hoger beroep te gaan
maar een nieuw besluit te nemen over het al dan nlet aanwljzen van de Boogbrug als gemeentel|k
monument. wij hebben besloten om de Bootbrug niet aan te wijzen als gemeentelik monument. In
het hiema volgende vatten w'ri onze arEumenten kort samen.

Het Culture€l er8oedbeleid
Met de vaststelling van de nota Cultureel eGoed in 2009 heeft uw raad besloten om een
ErBoedwaardenkaart op te laten stellen. Hierop kunnen alle relevante ertoedwaarden in kaart
worden gebradrL Daarbij kunnen richtlijnen worden opgenomen hoe de gemeente met deze
waarden wil omgaan. Er is voor Bekozen om naast da aanurijzing van monumenten door het Rik, geen
Qparte qltegorie gemeentelike monumenten in het 

'eyen 
te roepen. Wii voeten deze ingezette

beleidslijn uit en wij menen dat een losstaand ve.zoek iot aanwijzing van een gemeenielijk
monument niet gesteund wordt door het vastgesteld€ eGoedbeleid: In hetverlengde hlervan vrezen
wij voor een pr€cedentwerking, die vervolgens kunnen leiden tot meer vetzoeken. Tevens zal de
keuze om wel gemeentelijke mohument€n aan te wijzen leiden tot een financiele hsten verzwating.
Er zullen meer peBonele uren moeten worden besteed aan het afflandelen van vetizoeken voor het
aanwiizen van gemeentelijke monumenten. Daamaast zal er een subsidieregeling moeten worden
opgesteld om eigenaren van gemeentelijke monumenten tegemoet te komen in de extrd kosten dle
zij moeten maken. Hlervoor is nu geen budget beschikbaar.

Het oordeel orrcr de monumentale waarde door ver:schillende adviesoqanen
De C.ommissie Monumenten en Binnenstad (CMB) van Vianen heeft positief geadvr's€erd over de
monumentdle waarden van de Boogbrug en is van mening dat de brug behoudenswaardig is. De
monumentencommlssie van Nieuwegein heeft echter negatief geoordeeld over de monumentale
waarde van de brug. Daamaast heeft in 2000 ook de toenmalige commissie Dorp Stad en Landvan
Vianen negatief geadviseerd over een aanwizing als rijksmonument, Uit de versdtillende adviezen
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van de baide commissies is op te maken dat de behoudenswaardigheid van de brug niet
onomstotelijk is vastgesteld.
De gemeente Nieuwegein heeft op basis van het advies van haar monumentencommissie besloten
dat de Boogbrug onvoldoende monumentale waarden heeft om tot bescherming van de brug over te
gaan.

Het rijk heeft de mogelijkheid om waardevolle relicten uit het verleden aan te wijzen als
rijksmonument.
Sinds l ianuari 2009 geldt voor het aanwiizen van rijksmonumenten de Seteidsregel oonwijzing
beschermde monumenten 2009 Voor een uitgebreide toelichting op de wljze waarop het Rijk nu
erftoederen aanwijst als beschermd rijksmonument verwiizen w'rj u naarde bijlage bij deze brief,
De Boogbrug maakt onderdeel ultvan het Riikswegenplan uit 1927. Vier bruggen uit dit
Rikswegenplan zijn in het verleden aangewezen als beschermd rijksmonumenl De Boogbrug is
daawoor niet aangewezen, hetgeen er op wlist dat andere bruggen van het Rijkswegenplan een

trotere monumentale waarde vertegenwootdigen.
In 2005 oordeelde het Rijk dat met de bescherming van deze vier bruggen een voldoende beeld
behouden blijft van het Rijkswegenplan. h de tussentijd zijn enkele van de nog bestaande bruggen
gesloopt. van een intact Rijkswegenplan is inmiddels geen spraken meer,

Naast de stichtin8 Boogbrug zijn er enkele andere particulieren/ondememers die zich sterk maken
voor het behoud en/of het herbestemmen van deze brug. Dadr willen we hieronder kort op in gaan.

Bgenaandtap, geogtafrsctte ttgtglng en Infttcf/even voor hergebrutk van de bruE
Rijkswaterstaat is eigenaar van de Boogbrug en deze heeft laten weten dat de brug zodn men daar
het geld voor beschikbaar heeft ( ofwanneer de brug een gevaar wordt voor de scheepvaartf deze zal
slopen.
De restauratie van de brug heeft men 14jaar teleden berekend op bijna 25 miljoen euro. Duidelijk zal
zijn dat dit nu een veelvoud van.dit bedrag ls en dat geen enkele overtreid of paniculler een deGelljke
investering voor de restaurdtie ter beschikkint zal stellen.
Ondanks dat de rechtbank meent dat de ligging van de brug in twee Semeenten geen arBument is
voor de afi^rijzint van de aanvraag tot gemeenteluk monument, zullen de twee geineenten het wel
eens moeten zijn ove. de status van de brug wil een initiatief tot herBebruik bijvoorbeeld
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De gemeenten Nieuwegein en Vianen ziin het eens over de
status (teen Bemeentelijk monument), zij zullen er geen geld in investeren en voor hergebruik moet
de brug veilig zijn. De investering echter, die het duunaam veilig maken van de brug vna$ (voor
bezoekers en voor de scheepvaart), zullen echter niet door hen of rijkwaterstaat worden
opgebracht.
Dat maak dat een heryebruik van de Boogbrug birvoorbeeld door de plaatsing van een paviljoen,
door ons als onhaalbaar wordt beoordeeld. Elk initiatief voor hergebruik van de brug ziet zich sowieso
geconfionteerd met de enorme kosten die het achtersbllig onderhoud nog met zich meebrengt
Daamaast zullen investeringen moeten worden gedaan om de brug weer onderdeel te laten
uitmaken van het verkeerskundige netwerk Deze zijn opgeheven nadat de brug in onbruik is geraakt
en nadat de ran Blankenbrug in gebruik is genomen.
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Alles oveniende
In de huldite tijd, uraadn alle ovedeidslaten worden geconfronteerd met enorme bezuinigingen,
achten wij het maatschappelijk niet verantwoord de Boogbrug aan te wljzen als monument. Er zullen
vele milioenen in moeten worden geinvesteerd alvorens sprake is van een veilige, bruikbare en
toekomstbestendige Boogbrug. De investering die nodig is om de brug weer in een goed staat te
verkrigen wegen niet op tegen de eventuele monumentale waalde van de brug.

Hoogachtend,

Het college van burtemeester en wethouders van

Informatie : A.F, l.dn Pelt tel.nr. 0:l'17 359 426, emall:

BiilaBb I gijlage 1: Het rijkbeleid ten aanzien \ran het besche.men u.n ri,lhmonumenten
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Bulage 1

Het Rijlabeleid ten aanzien van het beschemen mn rijksmonum€nten.

Het rijk heeft de mogeliikheid om waardevolle relicten uit het verleden aan te wijzen als
rijksmonumenL
Sinds l januari 2009 geldt voor het aanwijzen van rijksmonumenten de 'Beleidsregel aanwijzing
be sche rmde monu mente n 2009
Dit houd in dat het Rijk zich ticht op het aanwizen van monumenten die zijn opgenomen in
aanwUzingsprogramma's, De aanwijringsprogrdmma'5 'monumenten von de Nieuwe Hollondse
wqterlinie' en'wederopbouwmonumenten 1959795t zijn nu van kracht.
De brug's aangelegd in 1927 in het kadervan het Rijkswegenprogrdmma. De brug voldoet dus niet
aan de criteria van de wederopbouwmonumenten,
In de pijlers van de brug zouden zich nog kazematten bevinden die onderdeel uitmaken van de
Nieuwe Hollandse waterlinie. De vraag is in hoeverre nog spFke is van intacte kazematten. De
Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie bestaande uitforten, verdedigingswerken en
inundatietebleden welke in de 19d" eeuw is gebouwd. De brug is ih de 20n' eeuw gebouwd in het
kadervan het Rijksl'regenplan uit 1927- Het is dus teen onderdeelvan de NHW ondanks de
eventuele aanwezigheid van kazematten in de pijlers. De brut b tijdens WOllvemield, het is goed
mogelijk dat er niet veel meer rest van de kazematten. Omdat onduidelik is in welke staat de
kazematten verkeren is Stichting Menno van Coehoom een ondenoek gestart. Mochten de
kazematten nog aanwezig zijn is het de vrdaE of ze nog in dusdanige staat verleren dat ze in
aanme*ing komen om aangewezen te worden in het kader \.an het aanwijzingsprogramma
'monumenten vdn de Nieuwe Hollondse Woterlinie' , Het R'tjk zal hierover op basis van beschikbare
gegevens moeten beslissen.

Door een w'rjziging in de Monumentenwet 1988 zal het ministerie van OCW met ingang van 1 ianuari
2012 niet langer op aanvEaB een procedure stdrten voor het aanwijzen van een rijksmonument. Er
kan vanaf deze datum alleen nog een suggestie worden gedaan om een object aan te wijzen als
rijksmonument. Het 'rs echter niet vanzelGprekend dat Een suBtestie tot aanwijzing ook leidt tot een
daadwerkelijke aanwijzing als rflksmonument Er wordt gekeken of het monument past binnen een
van de hlerboven genoemde geldende aanwfzingsprognmmds, of het monument moet voldoen aan
een van de volgende criteria:

oHet monument vonwege zijn schoonheid, betekenb voor de wetenschap of cultuurhistorische
woorde kon worden oongemerkt ab een notlonqdl oI intemationsol erkend monument vsn de
Nede ondse orchitectuun stedenbouq ldndinrichting, bouwtechnlek oI tuimtegebonden kunst 6n
vonwege zijn hoge zeldzaomheid een onmiskenbdre ddnvulling vormt op de lijst von beschermde
monumenten". {Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Ertsoed)

De Boogbrug is tebouwd als onderdeel van het Rijkswegenplan uit 1927. Ten behoeve van dit plan
zijn in totaal 12 bruggen gebouwd, Hoewel de verschillende bruggen op details meer of minder van
elkaar verschilhn, zijn er veel overeenkomsten in verschijningsvorm en vonntechnische zin. Vier van
de bruggen van het RijksweEenplan zijn inmiddels aangewezen als rijksmonument, In 2OO5 oordeelde
het Rijk dat met de aanwijzingvan deze bruggen een voldoende beeld blijft behouden van het
Rijkswegenplan. Daamaast zijn inmiddels enkele van de bruggen Besloopt zodatvan een intact
Rijkswegenplan geen sprake meer is.

Rijkwaterstaat is eigenaar van de brug en in die hoedanigheid financieel en onderhoudstechnisch
verantwoodelijk voor de brug. De verwachting is dat Rijkswaterstaat de brug laat staan (afbreken



kost immers ook erB veel teld) totdat inspectie aangeeft dat hij ook gevaarlijk wordt voor het
scheepvaart dat eronder doorvaart

Bovengenoemde aspecten maken de kans op een rijkbeschermde status zeer klein.


