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uitspraak van de enkelvoudigekamer in de zaak tussen
de stichting Stichting Boogbrug Vianen.eiseres,
gemachtigde:mr. E.D.M. Verboonr,advocaatte Eindhoven,
en
het collegevan burgemeesteren wethoudersvan de gemeentevianen, verweerder,
gemachtigde:
J. Ariaans,werkzaambrj de gemeenteVianen.

Procesverloop
Bijbesluitvan3laugustus20l0heeftverweerderhetverzoekvaneiseresrotaanwijzingvan
de Boogbrugover de Lek tussenVianenen Nieuwegeinals gemeentelijkmonumenr
afgewezen.Eiseresheefthienegenbezwaargemaakt.Brj besluitvan 3 maart201I heeft
verweerderhet bezwaarongegrondverklaard.Eiseresheefthienegenberoepbij deze
rechtbankingesteld.
Het beroepis, gevoegdmet de zaakSBR I l/t248, behandeldter zitting van 7 november
201l, waareiseresis verregenwoordigd
door haarbesruurder,
W.J. van Zijl, bijgesraan
door
mr. Verboom,voomoemd.Namensverweerderis verschenen
J. Ariaans,voomoemd.Tevens
is ter zitring yerschenen
het Minisrerievan lnfrastructuur
en Milieu, onderdeel
(hierna:Rijkswatersraat),
Rijkswaterstaat
derde-belanghebbende,
venegenwoordigd
door F.
Waarsenburg,
werkzaambij Rij kswaterstaat.
Overwegingen
l.
De StichtingBoogbrugVianenheefttot doel her behoudenvan de rwaalf bruggen
over de grorerivieren,die zijn gebouwdin het kadervan het Rijkswegenplan1927.Een van
dezebruggenis de in gedingzijndesralenboogbrug(hiema:de brug) over de Lek bij Vianen
en Nieuwegein.De brug is aande enezijde van de rivier de Lek gelegenop het grondgebied
vrn de gemeenteNieuwegeinen aande anderezijde van de rivier op het grondgebiedvan de
gerneenteVianen.De brug is eigendomvan Rij kswaterstaat.
In 2005 heefieiseresverzochtom aanwijzingvan de brug als Rijksmonument.Dit verzoekis
afgewezendoor de sharsecretarisvan onderwijs,cultuur en wetenschappen
bij besluirvan
23 augustus2005. Bezwaar,beroepen hogerberoeptegendit besluitzijn alle ongegrond
verklaard.
2.
Op 5 januari 2010 heetieiseresverweerderverzochtde brug aanre wijzen als
gerneentelijkmonument.Eenzelfdeverzoekheefteiseresop genoemdedatumgerichtaanhet
collcgevan burgemeesler
en wethoudersvan de gemeenteNieuwegein.

f,
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3 verweerderheeftalvorenste beslissenop het verzoekadviesgevraagd
aande Commissie
rllo'umentenen binnenstad(verder:monumentencommissie)
en eenzienswijzeaan
Rijkswaterstaat
en aande gemeenreNieuwegein.Rijkswaterstaat
en de gemeente
Nieuwegeinhebbennegariefgeadviseerd.
De monumentencommissie
heefteen positief
adviesuitgebracht.
4.
flet collegevan burgemeester.en
wethoudersvan de gemeenteNieuwegeinheeftbrj
-Het
besluirvan l6 juli 2010eveneensafwijzendbesristop het verzoekvan eiseres.
tegendit
besluirgentaakrebezwaaris ongegrondverklaardbij besluitvan I maart201l. Her
relen
laatstgenoemd
besruitingcsrerde
beroepis bij de rechrbankbekendondernummerSBR
I t/ 1248.
5.
ln her prirnairebesluitvan 3 l augusrus20 l0 is verweerdergemotiveerdafgeweken
van het posirieveadviesvan de monumenrencommissie
en heefthij op inhoudelijk!gronden
het verzoekafgewezen.rn hct besrreden
besluirheeftverweerderde motiveringvan ier
primairebesluitvervangen,overwegende
- kort gezegd- dat eenonroerendmonument
slechtstls geheelop de monumentenlijst
kan wordengeilaatsten dar,nu de bevoegdheid
van verweerderniet verderreikt dande gemeentegrens,
slechtsde helft van de bruionder de
werkingvan de Monumenrcnverordening
Vianen 1993valt. Uit her bestredenbeslJit,
gelezenin samenhang
met het adviesvan de bezwaarschriftencommissie,
het verweerschrift
en de roelichtingter zitting,leidrde rechtbankaf dar verweerderzich (concluderend)
op het
standpuntsteltonb€voegdte zijn om te beslissenop het verzoekvan eiseres.
6.
De primaireberoepsgrond
van eiseres,dat met het vervangenvan de motiveringvan
de afwijzing in her besrredcn
besluitdoor onbevoegdheid
aante nemenom op her verzoekte
beslissen,
sprakeis van een nieuw voor bezwaarvatbaarprimair besluit,is ter zitting
ingetrokken.Dezeblijft dus verderbuirenbespreking.
7
De rechtbankovcrweegralrereersr,
merberrekkingtor de bevoegdheid,
het vorgende.
lngevolgehet bepaaldein anikel .l:l van de Algemenewet bestuursrechi
(hiema:Awb)
wordt, renzijbij wettelrjkvoorschrifrandersis bepaald,de aanvraagror ner gevenvan een
beschikkingschriftelijkingediendbij her besruursorgaan
dar bevoegdis op de aanvraagte
beslissen.
op grond van anikel 124,ecrsrelid, van de Grondwetwordr voor gemeentende bevoegdheid
tot regelingcn bestuurinzakehun huishoudingaan hun besturenovergelaren.
Anikel 1.17,eerstelid, van de cemeentewerbepaaltdat gemeentelijkeverordeningen
door de
raadwordenvastgesreld
voor zoverdc bevoegdheid
daanoeniet bij de wet of door tle raad
krachtensde wer lan hct collcgeof de burgemeester
is toegekend.
Anikel 149van de Gemeenrewet
bcpaaltdar cleraadde verordeningen
maakrdie hrj in het
belangvan de gemeentenodigoordeelt.
De raadvan de gemecnreVianenheetibij besluitvan 28 januari 1993de
Monumentenverordening
Vianen 1993vastgesteld.
Anikel 3, eerstelid, van deze
verordeningbepaaltdat burgemeester
en wethoudersal dan niet op verzoekvan
belanghebbenden
kunnenbesluitenonroerende
monumentenals beschermdmonumentoo de
gemeentelij
ke nronumenten
lijst te plaarsen.
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8.
Uit hcr voorgaandevloeit voon dar verweerder,
andersdan door hem beroogd,
bevoegdis rot besluirvormingop her verzoekvan eiseres,strekkenderot aanwrjzing
van de
brug rls gemeenrerijk
monument.De omsrandigheid
dar de brugslechs gedeerierrjiop her
grondgebiedvln de gemeenreVianenis gelegen,doeraandie bivoegdheid
nierai Er'is
immerseenaan verweerdergerichtverzoektot het nemenvan eenbesluitoo
basisvan tle
gemeentelijkemonumenrenverordening.
Een wettelijkegrondslagom op €endergelijk
verzoeknier te beslissen,
althanszich daanoeonbevoegdte achten,ontbreekt.Dit betekent
da( verweerder,door in het bestredenbesluitte overwegenniet bevoegdte zijn om
op t1e
aanvrargre beslissen,
heeftgehandeldin strijrlmer de in anikel 7:12 vande Algemenewer
bestuursrecht
neergelegde
eis dat de besrissing
op bezwaardientte berustenoD een
deugdelrlkemorivering.Het besrreden
besluirkan daarornniet in standblijven.
9.
Celet op het voorgaandeis her beroepgegrond.Door de motiveringvan het
bestredenbesluir,die in beroepnadruklcerijk
ter zirringis gehandhaafd,
ziet de rechrbank
geenranleidingom te onderzoeken
of zij zell in de zaakkan voorziendoor de
rechtsgevolgen
in stand!e laren.Verweerderheeftdesgevraagd
ter zitting ook niet kunnen
aangevenwat zun standpuntrs ren aanzienvan de inhoudelijkebezwaar-en beroepsgronden.
Nu dezeproceduregevoegdwordt behandeldmet de proceduremet zaaknummerSBR
I l/ 1248(tusseneiseresen het corlegevan burgemeester
en wethoudersvan de gemeente
Nieuwegein.)
en nu alrepanijenter zirringhebbenlarenwe[enbehandelingvan dezezakenin
ecn evcntueelhogerberoepb1 voorkeurgelijk re larenlopenziet de rechtbankgeen
aanleiding
orn op de voetvan anikel8:5la vande Awb eenbestuurliike
Iustoe te Dassen.
De
rechtbankzal het bestrcdenbesluitvan f rnaan201I daaromvernietigenen. onder
toepassingvtn het bepaaldcin artikel 8:72, vierclelid, ondera, van de Awb, verweerder
opdrlgen ecn'ieurv besluitte nernenmer inachtnerning
van hergecnin clezeuitspraakis
bcpaald.
10.
Her voorgaande
berekentdar verwecrderalsnogtor een inhouderijkeheroverweging
dient te kome'en daarmeetor eenbcoordelingvan de bezwaargronden
die eiseresnaar
vorenheetigebrachr.
I l.
[n verbandhiermeeoverweegtde rechrbankdat de enkeleomstandigheid
dat de brug
in het grondgebiedvan tweegemeentenis gelegener naarhaaroordeelniet aan in de weg
staatdat de brug door 66nvan dezecollegesof door beidegeheelals gemeentelijkmonument
kan wordenrangewezen.Arrikel 149van de Gemeentewet
bepaaltdat de raaclde
verordenrngcn
maakrdie hrj in her belangvan de gemeenrenodigoordeelt.weliswaar isjuist
dat dezeverordenende
bevoegdheid
van de raadvan eengemeenteop de voet van anikel 149
van de Cemeentewetniet onbegrensdis en - ontlermeer- wordt afgebakend<.loor
de
territorialegemeentegrenzen.
Hct moetclangaanom zakendie de gerneentelijke
huishouding
betreffencn die als zodanigverbandhoudenmet hergrondgebiedvan de gemeente.Evenzeei
is juist dar de brug op grond van vasrejurisprudentievan de Afdeling bestuursrecht
van de
Raadvan Starealleenin zijn geheelvoor aanwijzingals monumentin aanmerkingkomt, dus
rn dit gevaldan ook voor dar deeldat in de buurgemeente
is gelegen.Daar waar- zoalshier
- sprakels van eengemeentegrensoverschrijdend
objecten de provincieUtrechtgeen
provrncralemonurnentcnverordening
kent,kan niet wordenaanvaarddat aaneendergelijk
obJectalleenom die reden(gemeenteliJke)
monumentenbescherming
moet worden
onrhouden.Niet valt in te zien dat ecn eventuelemonumentale
beschermenswaardisheid
van
de brug,die immersvoor de lielfr is gelegenop het grondgebiedvan de gemeent.Vi"n"n.
geenbclanqis dat verbandhoudt rnct het grondgebiedvan de gemeenteVianen,dus de
genleentelijkehuishoudingberretien waaropdus ook de gemeentelijke
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monumentenverorden
Ing van roepassing
is. Met eeneventueleaanwijzingvan de brug in zijn
gehecldoor verweerderwordt niet getredenin de gemeentelijke
autonomievan de gemeente
Nieuwegein.De rnonumentenbescherming
die de brug alduszou verkrijgengelOta-an
inrmersalleenop grond van de opnameop de monumentenrijst
van de gemeentevianen en
niet ook op die van Nieuwegein.Dat afstemmingtussenbeidegemeentenover eeneventuele
aanwi.izingror gemeenrelijkmonumenrplaarsvindt,ligr voor de handen is in het onderhavise
gevalook gebeurd.
vcrweerderzal dit oordeelvan tle rechtbankbij de nieuw re nemenbeslissingop het bezwaar
van erseresln acht moctennemen.
l?.
Eiseresheeti in beroepverdernog aangevoerd
dar verweerderin redelijkheidnier tot
afwrjzingvan de aanvraagvan de brug als gemeentemonument
heeftkunnenkomen,zulks in
afwrjking van het unaniemeadviesvan de lnonumentencommissie,
en dat verweerder
onzorgvuldigheeftgehandelddoor achtre slaanop het- naarzij sreltonzorgvuldig
voorbereide- standpuntvan de gerneente
Nieuwegeinen het - onvoldoendegemotiveerde
negatieveadviesvan diensrnonumentencommissie.
Deze.gronden
zijn echterniet gericht
tegenhel bestredenbesluit,nu daaraanslechtsde onbevoegdheid
om op.hetverzoekvan
ersereste beslissenten grondslagis gelegd,rnaardus kennelijktegenhet primairebesluit.
Dat besluitligr echterniet ter roetsingvoor. De rechtbankkan thansdan ook niet toekomen
aaneenbesprekingvan die gronden.In het kadervan de nog te volgeninhoudelijke
heroverrveging
door verweerderkunncndczcgrondenalsnogaande orde komen.
13.
Nu het beroepgegrondis, ziet de rechtbankaanlei<Jing
verweerdermet toepassing
van artikel 8:75,cerstelid, van dc Algenrcnervetbcstuursrecht
te veroordelenin de door
eiseresin verbandmet de behandelingvan her beroepgemaaktekosten.Deze kostenzijn mer
toepasstng
van her Besluirproceskosren
(hiema:Bpb) begrootop € g74,_
besruursrecht
( I punt voor het indienenvrn het beroepschrift.
waardeper punt € 437,-en I punr voor her
verschijnenter zitting) in beroep.Tcvensmoet verweerderhet door eiseresberaalde
griffierechrvan € 302,-i.an haarvergoeden.
Het verzoekvan gemachtigdetot veroordelingin
haarreiskostenwijst de rcchtbankaf, omdatdezekostenreedszijn begrepenin het forfaitalre
rariefrechtsbiisrand.
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Beslissing
De rechtbank,
verklaanhet beroepgegrond:
vernietigrher bestredenbesluirvan 3 maart201l:
draagt verweerderop om binnen 8 weken na het onherroepelijkworden van deze uitspraak
een nieuw besluitte nemenmet inachtnemingvan dezeuitspraak;
bepaaltdar verweerderhet door eiseresbetaaldegriffierecht van € 302,- aan haar dienr te
vergoeden;
veroordeeltverweerderin de proceskosten
ten bedragevan€874,-.
Aldus vastgesteld
door mr. J.M. Willems, rechter,en in het openbaaruitgesproken
op
l9 december
201l.
De griffier:

mr. ET.-Timmerman-Roosjen
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