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Aan de Stichting Boogbrug Vianen
t.a.v. de heer \\'1m van Sijl
Walkade 15
3.+01 DR lJsselsten

Ondenvetp: Offerte inventarisatie landelijk gebied.

Yi^nen, 22 aptll 2012

Geachtc heer Van Sijl,

Naar aanleiding van uv verzoek van 19 aptil het voigende. Ik ben sinds i2nuari 2010
vootzitter van dc Commissie Monumenten en Binnenstad (CMB) 1,?n de gemeente Via-
nen. Op verzoek van het college ran B&W heeft de CMB h april 2010 geadwiseerd over
het al dan niet aanvijrei qn deze btug als gemeenteLiik monument. Dat agendapunt
*'etd destijds toegelicht door de beleidsambtenaar, de heer Christiaan de Jong. Ik neem
aar dat het advies van de CllfB schrifteLijk aan het college is meegedeeld. De inhoud van
dat advies ken i! niet. lk beschik slechts or-et de veJgaderstukl<en van de CMB.
Ik stuur u hietbij dezc stukken zoals i! ia mijn archier heb be*aard. De vergadenngen
van de commissie zijn openbaar dus ik neem aan dat de notulen en de agenda\ eveneens
openbaar zijn. Ik heb er dus geen bezmr tegen om deze gegevens aan u te versteklen.
Het zijn fotokopie€n van de doot de gemeente opgestelde €enda's ea notulo. Bij de
agenda heb ik aantckeningen gemaakt trjdens de besprekingen. Bij het doomemen van de
notulen heb ik eveneens opmerkingen geplaatst. Voor de leesbaarheid heb ik mijn slordi-
ge aantekeningen hierondei uitgewerkt. De lettetlijke opnckhgen cusief, de toeLichtin
gen niet cursief.
Dit zijn alle gegevens waatover ik beschik. Ik weet alleen nog te melden dat de belerds-
ambtenaq de heet Christraan denJong later in 2010 heeft meegedeeld dat het college het
advies \.an de CN{B fliet heeft gevolgd.
Ik hoop dat deze gegevens nuttig zijn. Mocht u meer infoma.ie wiflen, zoals het ambte-
lijk advies aan het college, dan kunt u het beste contzct opnemen met de gemeente. De
heer Chrisriaan de Jong is imiddels opgevolgd doot Mw. Annc Floot van Pelt.

Hoogachtend,

il, ,'47 HcLsdingsc Voorwcg 2

advies@bureauhelsdingen.nL
m.bureauhelsdingen.ol

KvK Utrech!:]or61546

AIN-AMIo 56 6:1 5r r:17

Ing. l.T. den Hertog



Opmerkingen bii de vergaderstukkenl

7 ap.il, agendapunt 5 planbehandeling plan 6 Boogbrug. Aantekeningen:
Bnggta
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Opmerkingen Henk J2n Derksen
HJD: Zot Pror;niaal natuneit |:,octetl z\n. t'a" etreniee/ bekrJ
Vaol * nktie net de lntrtie UtreLht 4onkr hrugzo\\inen nogb4 Z d.l la/kdhoten
Opmelk1ngen Ton Jansen
TJ: A/t er iia no",ne"/ nohr aordzt aargeae4r 4a dat

Eigen opnlerkingen (geen aantekeningen): de waardebeprling van de brug zou rooral
gebaseetd moeten zijn op de cultuuthistorische n'aarde, architectuurhistonsche waatde,
galheid en zeldzaamheid. Deze aspecten worden stuk voor stuk besproken.
Eveneens besproken (naar det genotuleetd) is de vergeJijking met de Btug bij de stom
vloedkerilg russcn Capcne axn den Iissel efl Krimpen aan der Ijssel. Ook dezc ligt over
de gemeentegrens. De gemeente Capelle aan den Ijssel heeft haar helft mngewtzen als
gemeenteLijk monument. Dau heeft Rijkswaterstaat geen bezwar tegen gemaakt.

Notulen 7 april 2010 ag€ndapunt 5 planbehandeling plan 6 boogbtug. Opmerkin-
gen:
\.ee1 van de besptoken argumenten zijn det tn de notulen genoemd. Slechts de mening
van 6€n 1id wordt aangchaeld. Gemist worden o.a.:
CabarrhntaitLhe paarde, ar.hite,rr|rhirtai he adnrde gafie1d ddvdnheid.
Corectie de commissie adviseer niet in meerderheid posibei maar rrrrr''z positiet
Van de gebrekkige wijze rzn notuleren wotdt een opmerking gemaaLt en aanvulLingen en
corecties rvotden mondcling met de notuIist doogenomen.

Not len 12 mei 2010 agendapant 4 notulen

De gemaakte opmerkingen bij de notulen ran 7 apr11 zijn niet uitgewe*t.
Vte/ke, hae pordzr die uwerAt?



3*bemeente vtanen

NOTULEN COMMISSIE MONUMENTEN EN BINNENSTAD

Onderwerp: notulen en bi j lage(n)

' Afwezig:
Notul ist :

7 apri l  2010, 13:05 uur tot  I  16-50 uur

de heer l .  Buit
de heer P-T- den Hertog
de heer H-J. Derksen
de heer T, lansen
de heer LC. de long
de heer B. La mrners

de heer M. van loost

Datumi

Aanwezigl

1. Lunch en plannen voorbereiden

2, Opening en mededelingen
De voorzitte., de heer P.T. den Hertog, opent de vergadering om 13.05 uur.
Er zi jn geen mededelingen.

3. Mededelingen van de beleidsambtenaar
Er zi jn geen mededelingen van de beleidsamDrenaar.

4. Notulen
Er zi jn enkele opmerkingen met betrekking tot de notulen van de vorige vergadering.

5, Planbehandeling
In verband met de aanwezigheid van de heer Sti jsiger wordt eerst plan 7 behandeld.

Bl!-!-Z
13.f,o 14.00

Adresi
Opdrachtgever:
Architect:
Stat!s pand I
Status plangebiedl
Bestemmingsplan:
Status overleg:
Aanwezige(n):
Dossiernummer:

Buitenlandpoort 1-3
dhr. G. Sti jsiger
Architektenburo Otto ter Stege
ri jksmonument
zone B, beschermd stadsgezicht
Centrum
aanvraag monumentenvergunning
architect en opdrachtgever
20100024

Betreft: het verbouwen van het pand aan de binnenzijde
het stilleggen van de bouw i.v.m. het ontbreken van een vergunning

Notulen commissie monumenten en binnenskd lvanl



Commentaar/advies 7 eprit 201O:
De commissie is bl i l  met de keuze van het gepresenteerde plan en is in principe akkoord.

lf( De commissie geeft aan de voorkeur te hebben voor een pui met drie deuren met vaste
, \rd" bovenljchten met tussenlalven op geli jke hoogte als bi j  de toegangsdeur en de borstwering iets
\!, i l t  " hoeer dan bi j  de toeganEsdeur.De overweging is visueel de pl int te laten doorlopen.
It '  Fen voorstel voor de reclame-uthng wordt tegemoet ge/ien.

Commentaar/advies 10 februari 2010:
Om van het huidige geveltype C naa r een geveltype A te veranderen is een achteruitgang en
daarmee niet wenseli jk Het pand is een Riksmonument de gepleisterde l i jstgevel (XlX) maakt
onderdeel uit van het monument. De aanpassing zal de gepleisterde gevel aantasten.

LJitgangspunt bi j  een wijziging van de gevelzal daarom moeten zi jn het handhaven van de
huidige entree (deurkozin) en raamkozijn sparing. In de plaats van het huidjge raamkozijn
kunnen wei deuren worden aangebracht, deze 2ullen in uitvoering wel ondergeschikt dienen te
zi jn aan de te handhaven entree.

re-oo ro.:o

Opdrachtgever:
Architect:
Status pand:
Status plangebied:
Bestemmingsplan:
Status overleg:
Aanwezige(n):
Dossiernummer:

Walsland 78
dhr. M.T. Griede

geen bi jzondere status
zone C, beschermd stadsgezicht
Centrum
aanvraag l ichte bouwvergunning
geen
201001s8

Betreft: het geheel plaatsen van twee dakramen.

Commentaar/advies 7 april 2010:
De commissie is in pr jncipe akkoord met het plan. 2k qu*J'k{ ,
6. Mededelingen van de beleidsambtenaar
De nieuwe opzet van de Erfgoedcommissie wordt in het nieuwe col lege besproken.
De recent ontdekte dubbele gracht is opgemeten en gedocumenteerd, inclusief beschoerng.

Verder met de planbehandel ing:

8la.l-0
16.30 - 17.00

Adres: Boogbrug
Status: geen bi jzondere status
Bestemmirgsplan: Landeli jk cebied

Betreft: op verzoek van de beleidsambtenaar, het monumentenverzoek voor de boogbrug_

Notulen commissie monumenten en binnenstad 5lan5



De Sticht ing Boogbrug Vianen heeft  bi j  de gemeente een ver2oek jngediend om de boogbrug
aan te wi jzen als Eemeentel i jk monument.  Door de st icht ing is ook bi j  de gemeente Nieuwegein
eenzelfde verzoek ingediend, omdat een gedeelte van de brug in Nieuwegein l igt .

lnleiding
Hoewel de gemeentel i jke monumentenverordening hiertoe de mogel i jkheid biedt,  z i jn er rn
Vianen geen gemeentei i jke monumenten aangewezen. In de Erfgoednota (2009),  in de CMB
besproken, is ui tgewerkt dat de gemeente voornemens is geen gemeentel i jke monumenten aan

Op grond van de monumentenverordening moet een verzoek tot aanwijz ing van een
gemeentel i jk monument ter adviser ing worden voorgelegd aan de CMB.

De brug is in 1936 gebouwd als ui twerking van het R; jkswegenplan 1927. Na de verwoest ing van
de stalen brug in WO l l  is de brug in 1948 is de brug herbouwd. In de loop der jaren zi jn enkele
wi jz igin8en aan de brug doorgevoerd, zoals de toevoeging van r i jbanen aan de buitenzi jde van
de brug en het verwi jderen van de oorspronkel i jk verhoogde loop/f ietsbanen.

De bru8 heeft  zwaar achterstal l ig onderhoud. De eigenaar van de bru8, Ri jkswaterstaat,  heeft
het voornemen de brug te slopen.

Een verzoek tot aanwijz ing als r i jksmonument is eerder afgewezen, door de minister en bi i  de
Raad van State.

. tlnat,'e^ !
rt in meerderheid dosit iefover het

Behondeling commissie
De commissie erkent het belang van de boogbrug, en advi
verzoek-

M&;li ct4"
UlnL{ w

1r4k""'u'0/t':'
[^i;t '

5ee

(

De comrnissie benadrukt de herkenbaarheid van de brug jn het landschap; de brug is vorgens oe
commissie een beeldbepalend element, van belang voor de beleving van de omgeving van
Vianen als landmark.

De brug is voor de gemeente Vianen uniek, in vorm, maat en t i jdstypering, en in die zin voor de
gemeente behoudenswaardig.

Extra plan 7

Met betrekking tot Voorstraat 20 verklaart de commissie geen bezwaar tegen een antraciet
zonneschermdoek te hebben. Voor een reclame-uit ing dient nog een aanvraag ingediend te

7. Opmerkingen CMB met betrekking tot ondergrondse vuilcontainers en de grijze bakken
op het Valkenplein.

De ondergrondse containers hebben een maatschappeli jk nut, maar de commissie ziet ze l iever
niet in het beschermde stadsgezicht. Indien ze toch geplaatst gaan worden, l iefst zo min
mogeli jk in het zicht .  De commissie geeft aan dat bi l  de bepaling van een locatie op de
archeologie gelet dient te worden. De commissie wil  graag meer informatie over de exacte

Notulen commissie monumenten en binnenstad
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M'Ary

locaties, de kleur en de aantal len per locatie_ De beleidsambtenaar zal deze de volEende
verBadering verschaffen,
Met betrekking tot de grote gri jze bakken op het Valkenplein merkt de cornmjssie op dat zi j  dit
soort rr&en v@EEh behandeld wil  hebben in de CMB-vergaderingen en dat voor de gemeente
gba6ffde maatstaven dienen te gelden ars voor ourgers.

8. Advies m.b.t. het ontwerp-bestemmingsplan Landeli jk Gebied

De l ink naar het bestemmingsplan Landeli jk 6ebied zal de CMB-leden worden ge e maild.

9. waarmerkengoedgekeurdeplannen

10. Rondvraae

/
Slui t ing om 16.50 uur.  /

/
/

/ / .
,/ > 11hJn,.4

L-- /

L2.

De heer Buit vraagt of de gevelreclame en het uithangbord van Duo kappers en Shoeby legaal 
^ ^zi jn. De heer La.nme's komt 1 er op te.Lg. tIU-

11. De commissie bezichtigd het lood-inidubbetlgtas op Voors$aat 25a. F 
'

//mrYU 4t(L'tL'^

/$ tu, tn^ uu/t',t<""'
/; kru''7^^ nz

f*o ttzzzz; /u4t"Vtz-r', .

4^; *^fl"*
f f i lvuoa

,/ I t::'z/n

,  u l

Notulen commissie monumenten en binnenstad 1 var.'7
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Welstandstoetsi

Uw plan is door de Commissie Monumenten en Binnenstad en de welstandsgemandateerde getoeist
aan de beoordelingcriteria uit de gemeentel i jke we standsnota. Uit deze toetsing is gebleken dat uw
plan niet str i jdig is met redeli jke eisen van wetstand,

mits:
- het dakvenster aan de achterzi jde correspondeerd met het dakvenster in het dakvlak van

Walsland 82
op geveltekeningen wordt aangegeven de lokatie van de vensters (voor en achter)

- type en plaatsing van de dakvenster in het dakvlak wordt aangegeven (detai l lering)

A/oo.-"
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GemeenteVianen

Onderwerp: Agenda en bi j lagen

AGENDA COMMISSIE MONUMENTEN EN BINNENSTAD

Datum:

Genodigden: de heer P.T. den Hertog
de heerJ. Buit
de heer H.J. Derksen
de heerT. lansen
de heerJ.C. deJong
de heer B. Lammers

Opstel ler agenda: de heer M. van loost

1. Lunch en plannen voorbereiden
12.30 - 13.00

2. Openin8 en mededelingen
13.00 - 13.10

3, Mededelingen van de beleidsambtenaar Ch
13.10 - 13.20

\ ' 4. Notulen vorige vergadering
I  13.20 -  13.30

7 aprl l2010, 12:30 uur tot 1 17.30 uur

7/az,/ztc<

- 
J 

s Planbehandelins

Plan 1
13.30- 14.00

Adresl
Opdrachtgever:
Architect:
Status pand:
Status plangebied:
Bestemmingsplan:
Status overleg:
Aanwezige(n):
Dossiernummer:

Ringdijk 1a
dhr. M.G. Kastelein
dhr. O. ter Stege
geen monument
20ne B, beschermd stadsgezicht
cenlrum
aanvraag l ichte bouwvergunning
geen
20080218

Betreftr gewijzigd uitvoeren van de bouwvergunning

Agenda commissie monumenten en binnenstad



Aanvraag l ichte bouwvergunning inzake het wijzigen van de gevelt o v. de verleende
verSunning.

Tekeningen zi jn conform de huidige situatie.
Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan maar de Semeente wal meewerken

commentaar/advies d.d. 8 december 2009:
- Gevelbekleding rabatdelen in hout uitvoeren Sebeitst in donkerbruine kleur

(oorspronkeli jke kleur waarschijnl i jk "koolteer")

- Goot doortrekken conform verleende vergunning (8een dakopbouw)
Dakkapel conform verleende vergunning; kleur conform andere dakkapel
Balustrade in vormgeving akkoord echter niet aan de gevel hangen maar conform
de verleende vergunning op dakrand plaatsen Ondoorzichtig deel {privacyscherm)
wel loegesraan

- Kozijnen in de kleur crdme, raamhout in de kleur danket grcen

commentaar/advies d.d. 13 november 2007
De ramen mogen niet open kunnen, enkel kiepen om te venti leren Ook het glas mag absoluut

\" niet doorzichtig zi jn. Derhalve posit ief mits.

commentaa/advies d.d. 14 oktober 2008: geen advies

Plan 2
14.00,14.30

fulrt^y,t- "cr.-
ft'"\)'h,-- (/*

ff11a' ul,*t''Adres:
OPdrachtgever:
Architect:
Status Pand:
Status Plangebied:
BestemmingsPlan:
Status overlegl
AanweziSe(nJ:
Dossiernummer:

! 
Betreft:

'  Plan 3
14.30- 15.00

Adresl
opdrachtgever:
Architect:
Status pand:
Status plangebiedl
BestemmingsPlanl
Status overleg:
Aanwezige(nJ:
Dossiernummer:

Brederodestraat 21

dhr. C. van lperen
geen bi jzondere status
zone C, beschermd stadsgezicht
Centrum
vooroverleg
dhr. C. van lperen

Voorstraat 91
dhr. P.G.B. Diks

ri jksmonument
zone A, beschermd stadsgezicht
Centrum
aanvraag retul iere bouw en monumentenvergunninS

Seen
20700221

Agenda comm;ssie monumenten en binnenstad



Verder zi jn er te weinig Segevens om het plan goed te kLlnnen beoordelen. Om het plan Soed te

kunnen beoordelen dient nog te worden aangeleverd:

Gegevens bestaande toestand (lndien niet anders aangegeven, tekeningen op schaal 1 : 100)
. langsdoorsnede(n)

Gegevens nieuwe toestand (lndien niet andets i5 aangegeven, tekeningen op schaal 1 : 100)
. langsdoorsnede(n)

Overige Segevens
. Bouwkundige aansluitdetai ls en detai ls van architectuurhistorisch belang.
. Gegevens van de te gebruiken materialen.
. Foto's van het interieur/ruimten.
. Ruimteboek waar;n al le ingrepen vermeld staan, afwerking, wijziSingen et cetera
. cemotiveerde toelichting op basis van bouwhistorisch onderzoek met een omschri jving van

oe voorgesierde herstel l ingen of wrj l igingen

Aanzichten en doorsneden
Het aantal aanzichten en doorsneden moet voldoende zi jn om een gebouw zo af te beelden dat

bi i  de vervaardigint geen misverstanden ontstaan lntekenen van v66r een doorsnede l iggende

delen (met behulp van streep-stipl i inen) dient tot een minimum beperkt te bl i jven

Bouwkundige tekeningen - algemeen
. De indeling van een tekening moet ?odanig zi jn, dat het Setekende gebouw overzichtel i jk ls

afgebeeld en naar tekening kan worden Semaakt
. Spanten en moerbalken gestippeld aangeven in de plaitegronden van de ruimten eronder'

Detai ls op ware grootte
Om de juiste vorm van de profi leringen ie kunnen overnemen, is het noodzakeli jk de detai ls

op ware Srootte of schaal 1:2 te tekenen Het verschil  tussen vert icale en horizontale

doorsneden
moet in de tekening tot uit ing komen door eerstgenoemde staand en de tweede l iSSend te

tekenen.
De detai ls moeten tot in de kleinste bi jzonderheden zuiver worden opgezet met een duideli jke

weergave van de te Sebruiken materiaalsoorten, waarbij  voi le aandacht moet worden hesteed

aan de verbinding en de aansluit ing met baksteen, beton, staal, glas, lood, zink, enzovoort

€.

5. Advies m.b.t. het ontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied 
-

L/tnh4 L<e,

7. waarmerken goedgekeurde plannen

Jhc'.Le,{v,1";--
(,|,it l/,^_t _r1,

8. Rondvraag

9. Sluit ing

cl '

lYr,- yLr--
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Genieente Vianen

NOTUI"EN COMMISSIE MONUMENTEN EN sINNENSTAD

Onderwerpi notulen en bi j lage(n)

Datum: 12 mei 2010, 13:05 uur tot t  16.50 uur

Aanwezig: de heerl.  Buit
de heer p.T. den Hertog
de heer H.l.  Derksen
de heer LC. de long
de heer B, Lammers
de heer M. van loost

Afwezigr de heer T. lansen

Notul ist: de heer M. van Joost

1. Lunch en olannen voorbereiden

2. Opening en mededelingen
De voorzitter, de heer Den Hertog, opent de vergadering om 13.10 u!r.

De heer Lammers deelt mede dat wethouder Landwehr bi j  de CMB-vergaderin8en van 2 juni en
3 november 2010 aanwezlg zal zijn.

l ' , ,  
De commissie wil  de visie van de wethouder en het col lege vernemen en horen wat het .ol ieqe .'  , :  ,  concreet wil  real iseren. Tevens wil de commlssie weten wat de procedure wordt als de Wabo in

l!Uhl^\ werking treedt. Ze wit het belang van het monument in de procedure gewaarborgd hebben.
hJl l(.  De heer De lon8 zal de nieuwe wethouder voorl ichten over de CMB en de tekst van de
', , |u.1*l '  toekomsti8e verordening in de volgende verBadering voorieggen aan de CMB.

Wf l" De heer Lamme6 stelt,  in verba nd met de str ikte termijnen van de wa bo, voor om eventueel
l^t42 een gemandateerd cMB-l id, anders dan de heer. lansen, aanwezig te laten zi jn bi j  vergaderin8en_ van de Weistandscomrnissie. De heer Derksen stelt voor zaken eeast per e mail of post voor te

leggen aan de commissie.

3. Mededelingen van de beleidsambtenaar
Dc beteidsambtenaar, de heer Oe Jon6, deett mede dat er over circa drie weken,zaken die
op8eEraven zi jn bU de verbouwinE van het stadhuis tn de vitr ines in het stadhuis zul len worden
Eeplaatst.

4. Notulen
Er zi jn enkele ?pmerkingen met betrekking tot de notulen van de vorige vergadering.

L
/ n l|,t t'L ! ''{f/ C rr '. /n(U
q 

"  - /

Notulen commissie monumenten en binnenstad lvan9



Op basis van bovenstaend vervalt de mogeli jkheid om het overdekte terras uit te voeren; wer rs
het mogeli jk de (erf scheidende) muur hier 2 meter hoog door te trekken. Met de carpoft gaar
de CMB akkoord onder voorbehoud dat hier ontheff ing voor verleend wordt door de semeenre.
Verder zal de pui in de voorgevelvan de bergin8 wordt uitgevoerd als deurkoziin met
overeenkomstig voordeurpuigespiegeld. De carport en de uitbreiding dienen te worden
uitgevoerd met een dakrand/boeideel conform de detai l lering van het woonhuis met wit
geschilderde houten delen (red ceder). De zi jkant van de carport moet open bl i jven geen
muu.t je op de erfgrens.

Advies/commentaar d.d. 14 apri l  20091
De commissie gaat akkoord onder de voorwaarde dat de historische muur aan de achterzi jde
ti jdens de bouw- en sloopwerk2aamheden ondersteund, afgedekt en anderztds beschermd
wordt om te voorkomen dat de muur of delen van de muur omvallen dan wel beschaotpen.

7, waafmerkengoedgekeufdeplannen

8. Rondvraag
De heer Buit wil  de notulen en agenda graag op t i jd ontvangen_

9. sluit ing

Notulen comnissie monumenten en binnenstad 9van9




