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r ri ts p ra a k v a n d e n te e rw o l d i g e kanrer yan 2 tovember 2012 i n de zaak tussen
Sti c i rti n g l l o o g b ru g Vi a n e n , gevesti _ed
re IJssel stei n.ei seres.
ge rn a c h ti g d e :n rr. E .D .i Vl .V e r boorn.advocaat,teE i ndhoven.
cn
ll c l c o l l c g e v a n l )u rg e n re e s te ren i vcthou(l ers van (l e B emeertteV i anen. venveerder.
ge rrrrc l rti s c l e nl:-1 .Al i a a n s e l l r \.F. varr P el t. bei cl enrverkzaarnbi j de gerneenteV i anen.

r\ls cleldebelarrghebbenden
hebbenaanhergedingdeelgenornen:
Irelcol,eqevar burgenreester
cn rvellrouders
vande genreente
Nieurvegein
en
clcnrinistervan lrrtiastnrctLrur
en VlilieLr.
gernachtiede:
F. WaarsenbLrrg.
rverkzaarn
bij het
(hierna:Riiks\varerstrat).
ondef(lcelI{ijksrvaterstaat
It rocesrc rlooll
13ij besluitvan I9maan20l2(lretbestredenbesluit,)heeftverrveerder,naaraanleidirrgvan
cleLritsprrak
van clezerechtbank
van I9decenrber20ll(zaaknuntrnerSBR
ll/1240). het
vanerseles
[]ez\vaar
teget)het besluitvan J I augLrstus
2010ongegrondverklaard.
Bij
laatslgerroerncl
besluitheeftverrveercler
herverzoekvan eiseres
orn de boogbrugoverde Lek
tussenVianel en Nieurvegein
(hielna:cleboogbrug)aante wijzcnals gerneentelijk
'fegenhet besluitvarrl9 rnaan l2
rnonurneni
algelvezen.
20 heefteiseresberoepingesteld.
I let onderzoek
ter zittiogheeftplaatsgevonden
op I 0 augustus
2012.Eiseresis
vertegen!v()ordig(i door haarbesturrrder,
W.J. van Sijl, brjgestaan
door haargentachtigde.
Verrveerderheetizich latenvertegen
lvoordigen door zijn gernachtigden.
Namensde
rninistervan InliastructuLrr
en lvlilieLr
is veTSchenen
gemachtigde
voornoerntl.
Het college
varrbrrrgerneester
ven lvetltouders
vnnde qemeente
NieLrrveeein
is niet verschenen.
0vcnvegirrgerr
L De booubrLrg
is eigendonrvan Riiks,,vaterstaat.
ln 2005 heefteiseresverzochtom
aanrvijzirrg
van rle boogblrrgals rijksrnonLrnrent.
Dit verzoekis af'gervezen
cloorcle
staatssecretaris
van orrdenvijs,cultuur en weterrschappen.
Bezrvaar,
beroepen hogerberoep
tegerr
clitbesluitziin orrgegrond
velklaarcl.
2. Op 5 januari2010 heelieiseresverrveerder
verzochtde boogbnrgaante rvijzenals
gerreenteliikrnorlLrrrent.
Eenzelfdeverzoekheelieiseresop genoemdedatumgericlrtaanhet
collegevarrburgetneester
er)wethouders
vande gemeente
Nieurvegeirr.
J
l-letcollegevarrburgerreester
cn wethouders
vanciegerneente
Nieur.vegein
heefthet
verzockvaneiseres
lrij besluitvan l(rjUli20l0 ulqervezen.
Bezryaar
en beroeptegerr
dit
beslLrit
zij n ongegrond
verklaarcj.
4.
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(hierna:de monumelrtencom
lronurnenten
el binnenstad
rnissie). De
Cornrnissie
nlonurnerltenco|lrrlissie
heefiop 7 april2010eenpositiefadvies
uitgebracht.
Venyeerder
heeliver-volgens
Rijkswaterstaat
en hetcollegevan burgemeester
en wethouders
van
in de gelegenheid
gesteldorneenziensrvijze
Nieurvegeirr
in te dienen.Beidenhebben
geaclviseerd
de boogbrugnietals gemeentelijk
monumentaante \vijzen.
5. Bij besluitvan 3 I augustus20 l0 is venveerdergemotiveerdafgervekenvan het
positieveadviesvan de rrronurnentencomrn
issieen is het verzoekafgervezen.
In de
var
venveerder
beslissingop bezrvaar I maam201I heefi
het bezrvaarongegrondverklaard
en de rrotiveringvan het besluitvan J I augushrs
2010vervangen,
overwegende
- kort
gezegd- dat, rrLrde bevoegdheidvan verrveerder
niet verderreikt dan de gemeentegrens,
slechtsde lrelRvan de brugonderde werkingvande Monurnentenverordening
Vianenl99l
(hienra:de rnonurnentenverordening
1993)valt.Omdateenmonurnent
niet gedeeltelijk
kan
rvordenaangervezen,
rnoethet verzoekr.vorden
afgervezen.
aldusverrveerder.
6. llct tloor eiseresdaanegeningestelde
beroepheeftdezerechtbankbij uitspraakvan
I 9 rlecern
ber 20 | I (zaaknunrmerSB R I l/ I 240)gegrondverklaard.Daarbijis overwogendat
venveerderzich ten onrechteop het standpuntheeftgesteldonbevoegdte zijn om te
beslissenop het verzoekvan eiseres.Venveerderis in dezeuitspraakopgedragen
om een
rrieuwebeslissing
op hel bezrvaarvaneisereste nernen.Tegendezeuitspraakis geenhoger
beroeuinsesteld.
7. lrrde nieurvebeslissing
op bezwaarvan l9 nraart2012(hetbestreden
besluit)heeft
verrveercler
uiteengezet
dat Irij geenaanleiding
zietde boogbrugaante wijzenals
gerneen
telij k Inonument.
8. Op het veTzock
vaneiseresis het rechtvantoepassing
darten rijdevan het bestreden
besluitgold.Op I oktober2010 is de iVlonumentenverorden
ing Vianen2010(hiema:de
InonLrrnentenverordening
20 I 0) in werkinggetreden.
Op grondvan anikel i6. vijide lid. vande monurnentenverordening
2010',vorden
aanvragen
om vergunningdie zijn ingediendvoorde inrverkingtreding
van dezeverordening
afgeharrcleld
rnetinachtnerning
vande ntonurnentenverordening
1993.
Op grondvan artikel l. aanhefeneerstelid, ondera, vande monumentenverordening
l99l
wordtondermonumenlen
verstaan
allezakendie vanalgemeen
belangzijn',vegens
zijn
schrxrnheid.
lrunbetekenis
voor de lvetenschap
of hun cultuurhistorische
',vaarde.
Artikel l. eerstelid, vande rnonurnentenverorriening
1993bepaaltdat burgemeester
en
wethouders.
al dan nietop verzoekvarrbelanghebbenden,
kunnenbesluiten
onroerende
monurnenten
als beschennd
nronument
op de gerreentelijke
senreeltelilk
monumentenlijst
te p laalsen.
Op grondvan hettlveedelid vandit artikelbesluiten
burgemeester
en lvethouders
over
plaatsing
vzuronroerende
goederen
op de gemeentelijke
monumenten
lijst,nadatde
r nonunrente
cornrnissie
en de eigenaar
zijn gehoortl.
9. Eiscresheeli - samengevat
- betoogddat verrveerder
onvoldoendegewichtheeli
(oegekend
aalrhetadviesvitnaleInonIrTtente|comm
issie van 7 april 2010.Bij de
bcoordeling ltecli verweerder volgens eiseres ten oi\rechie een *aardcri.gs..pport

van dc

Nerlerlanrlsc
Bru<genStichtirrc(hierna;de NIIS) van naart ll999buitenbeschotnvittg
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gelaterr.Zij heeli verdergestelddat de boogbrughistorischervaardelreeft,medevanrvegede
Ter zining heefteiseres
kazemattendie onlangsin de pij lersvarrde brr.rgzijn aangetrotl'en.
in de onderhavigeproceduregeenrol
gesteldclathet flnancielebelangvan Rijkswaterstaat
dat sloopvan de
dit anderszijn, danstelteiseres
zich op het standpunt
karrspelen.IVlocht
geenbesparingoplevert.aangezienlretna sloopvan de boogbrugnoodzakeli-ik
zal
boogbrLr,e
eennieurvederdebnrgte realiseren,
zijn onr overde Lek tussenVianenen Nieurvegein
voor langzaarrverkeer.rrrelalle kostenvandien.
bestenrcl
met artikel3. trveedelid,
heehhet bestreden
besluitin overeenstemming
10. Venveerder
van .le n'lonurnentenverordening
1993genomerinadathij adviesheell gevraagdaan de
rnonuntetltencornrnissie.
Venveerder
lreefthet verzoekvan eiseres
ondankshet positieve
van 7 april?010afgervezen.
dater
Hij heeRtoegeliclrt
adviesvirnde rvelstandsconrrnissie
rvaardevande
verschillend
is geadviseerd
overde monumentale
door diversedeskundigen
ooogDnrg.
en
I l. Verr.veerder
heeftin dit verbandgervezenop het dobr het collegevan burgemeester
adviesvan de gemeentelijke
lvethoudersvan rle gemeenteN ieuwegeinovergelegde
van2 | april 2010.ln dit adviesis geadviseerd
rnonumentencom
missievandie gemeente
vande boogbrLrg
monunrent
voor de gemeente
als gemeentelijk
niet tot aanrvijzing
vaneert
Nieurvegein
overte gaan.Het adviesis tot standgekomendoortoepassing
criteriain combinariemet het
op basisvan eenaantalvastgestelde
standaardbeoordeling
rvaarde,
aande volgendecriteria:architectonische
roekennen
van punten.Daarbijis getoetst
r.vaarde,
ouderdom,zeldzaarnheid
en karakteristieke
omgevingswaarde,
cLrltuurhistorische
rvaarde.Onr voor de statusvan gemeentelijkrnonumentin aanmerkingte komenis een
iVleteenscorevan 7,8 konrtde boogbrugvolgensdit
scorevan l0 puntenhet rninimLrm.
vangemeentelijk
monument.Uit de bij het advies
niet
in
aanmerking
voor
de
status
arlvies
gevoegdervaarderirr
gstabeI en de toelichting daarbijb lij kt hoede verschillende
en
de genrrerncle
criteriaten aanzienvande brughebbenbeoordeeld
corrrrnissicledcn
gcrvogcn.
gewezenop eenadviesvande toenntalige
12. Veldel heelj verrveerder
rnonur)rerltencort)nrissie
vande stichtingDorp Stad& Land van l7 augustus
2000,rvaarin
rregatiel'is
geadviseerd
als
aanverrveerder
overde aanwijzingvan de boogbrLrg
dat de boogbrugin zijn
rijksrnorrurrrerrt.
In dil adviesis onderrneeropgemerkr
'setling'van bijzondere
rvaarde
rvasin heropenlandschap.
Aan deze
oorsprorrkelijke
kr.valiteil
is echter,volgensdit advies.in hogenrateatbreukgedaandoordatin de
(en in
nabrjheid
eenrnoderne
brugvaneengeheelandertype is gerealiseerd
onnriddellijke
2003 rrogeen tweedebetonnenbrug gereedzal kornen).
port van de NBS uit maaft 1999heeftvenveerder
l-1. lvletbetrekkingtot het rvaard
eringsrap
ter zittinggestelddat ook daarinreedsde rrodigekanttekeningen
zijn gemaaktover dc
inpassing
van
ontlvikkelingenInetbetrekkingtot de
de brug in het landschap.[n het rapport
staatdat de toevoegingvan de nieuwebetonnenbnlggenten westenvan de bestaande
stalen
brug een groteinvloedzal hebbenop het totaalbeeldvan de oeververbinding.
Om die reden
worcltin dit rapponde aanbeveling
gedaanorn met eenverzoektot plaatsingop de
rllonurnentcnliist
te lvacllten
tot de nie we betonnen
bruggengereedzijn. Niet is gebleken,
aldusverrveerder.
vande betonnenbnrggeneennieurv
datde NBS na hetgereedkomen
aclvies
hceltLritgebracht.
l4 't'crzifr;ngireefivenveerderverclertocgelichtdat dc boogbrtrgniel is opgenortteit
in ltef
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aanrvijzingsprogramma
voor de Nieurve.Hollandse
Waterlinievan de Rijksdienst
voor het
CultureelErtgoed.Hij heeftvoortsroegelichtdat Rijkswaterstaat
wel de intentieheeftom
clepeilersrnetde kazematen,
die in dat kadervan belangzoudenkunnenzijn,ook in de
toekonst te behoLrden.
Behoudvan de boo,ebrug
is daartoeniet vereist.aldusvenveerder.
NarnensR ij ksrva
rersraar
is ler zining bevestigd
dat het,ook indiende boogbrLrg
in de
toekomstwofdt qesloopt,de bedoelingis orn de peilersmet de kazematlente behouden.
15. Uit dejLrrisprLrdentie
vande AfdelingbesruLrrsrechtspraak
van de Raadvan State,zoals
onderttleerveTrvoord
in de uitspraken
van J0januari2008(LJN BCj073) en l2 rnaart2008
(L.lN BC64l4) blijkr datgroreberekenis
dieni'te',vorden
toegekend
aan hetadviesdatop
grond van de InonLlmentenverordening
Inoetlvordengevraagdaande
nor)unrenrenconrnrissie.
Dil neerntechterrrietwegdat venveerder
zich bij de uitoefening
varrzijn aanrvijzingsbevoegdheid
eeneigenoordeeldient [e vormenen eeneigenafueging
dient te maken.Bij dezeaf eging heeftverrveerder
ook de diverseandere,door hem
genoernde.
adviezenkunnenbetrcr.xcrr.
16. ln het geval verweerderafwijkt van een nrethet oog daaropkraclttensrvenelijk
voorschriftuitgebrachtadvies,dient verweerderde redenenvoor afiryijkingin de motivering
te ven.nelden.
Celet hieropis de door de rechtbankte beannvoorden
vraagofverweerderin
het bestredenbesluitop voldoendedraagkrachtige
',vijze heeftgemotiveerdrvaarom,in
ativrjkingvan het positieveadvies,geengebruikwordt gemaaktvan de bevoegdheicl
om de
boogbrugals gemeentelijk
Inonument
a;lnte !vijzen.
17. Vcrs,eerderheeflerkenddat de boogbrr"rg
eenzekeremonumentaleen
cultuulhistorische
rvaarde
niet kanrvordenontzegden moetwordenaangemerkt
als
nronurlentin de zin vanar.ti kell. aanhefeneersteIid.ondera.vande
r nonurnentenverordenrng
1993.venveerderrvenstechtergeengebruikte rnakenvan de henr
toekomende
bevoegdheid
eenntonurnent
als bescherndgemeentelijk
monumentaante
r.vijzen.Daarloeheeflverweerderer op gelvezendat uit de adviezenvan de versclrillende
deskuncligerr
naarvorenkorntdat de lvaarclering
van de boogbrugrvordt belnvloeddoor cle
vande beidebctonnenbrLrggen.
aanrveziglreid
die inrniddels
zijn gerealiseerd.
Het betoog
(latarchitectenbureau
van eiseres
ZwartserrJansnra
dezenieurvebrug(gen)zodanigheeft
onlworpendal dezehetzichrvanafdeboogbrugniet zoudenbelemmeren
slaagtniet,orndat
Lritde adviezenvan verschillende
deskundigen
blijkt darhet zichtop de boogbrLrg
doorde
nieLrrv
gerealiseerde
bruggenwel wordtaangetast.
Het adviesvande
nronLrnentencom
m issievan2l april 2010 is op dit puntsunrmiergentotiveerd
en gaatniet
irrop cleaanrvezigheid
vande beidebetorrrren
bruggen.
l3overrdien
blijkt uit de adviezenvande deskundigen
dat overde rvaardevande boogbrug
op ziclrzell'en
irrrelatietot zijn huitligeorngeving- kennelijk- zeerverschillend
rvordt
gedacht.VenveerderheeRrerechrbetoogdclatin eendergelijkesituatiehem enigevrijheid
loekorntde relevante
belangen
te wegenen zelf eenkeuzete maken.
18. Celetop hetvoorgaande
moetde onder 16.opgeworpen
vraag
oearltrvoo[d.

wo rden

l!). De rechtbankis overigensvan oordeeldat venveerderbij zijn besluiwonning
ook het
(linalci€le) belarrgvan [t ij ksrvatersraatheel'trrogenbetrekken.Uit een onoerzoeKvan
Rijkslvaters(aal
LritI997 blijkr dat (le kostel vande renovatie
en het onderhoud
van de
irot.rgbrrrg
zodanighoog zijn dat dezeniet itr verhoudingstaantot de monumentale\vaarde
v;r,rrle l''c,cbltrg.De eernachrigde
varrRiiksr.varersfaat
heeftter zinins toeselichtdat het Je

zaaknurnrrer:
SBR l 2/ 1559

blad 5

bedoelingis om de boogbrLrg
te slopenzodradaartlnanci6le
middelenvoor beschikbaar
zijn. Het realiserenvan eennieulvederdebrug voor langzaamverkeeris, andersdan eiseres
heeli gesteld,niet aande orde. De rechtbankkomt derhalveniet toe aan het betoogvan
niet geschiktzijn voor fietsersen overig langzaamverkeer
eiseresdat de bestaande
brLrggen
en dat de kostenvoor de aanlegvan een nieurvederdebrug door het renoverenvan de
boogbrugrvordenbespaard.
20. ln het venveersclrriftvan 26 j Lrli20l 2 heell venveerderzich op het standpuntgesteld
van Vianenop 26 rnei2009de erlgoednota
gemeente
Vianen2008
dat de gerneenteraad
'Vianen eigenrvegvoor ertgoed'(hiema:de erlgoednota)
heeftvastgesteld.
Aanleiding
voor de totstandkorning
van de ertgoednotais ondermeergeweestde vraagofde gemeente
rlloelovergaantot het aanlvijzenvan gemeentelijke
monumenten.
Volgensde erfgoednota
weliswaarveel rijksmonumenten
biedt het gegevendat de gerneente
en eenbeschermd
stadsgezicht
kent,maargeengemeentelijkemonumenten,
de gelegenheid
en uitdaging- ook
Inonumenten
zonderde aanwijzingvan gemeentelijke
te
stimuleren
om
op
eigen,
gaan
vernieurvende
wijze respecwolonr te
met erfgoed,Uit de erfgoednotablijkt dat de
genreenteVianen in het geheelis afgestaptvan het aanwijzenvan gemeentelijke
De erfgoednotagaatuit van het onnvikkelenvan eenerfgoedwaardenkaart,
monurnenten.
die rvordtvastgesteld
en verankerdin de bestemm
ingsplannen.Venveerderheefttoegelicht
(
dat het t'eit dat op I oktober20 I 0 de nieurve)monumentenverordening
in
is
"verking
getreden,geenveranderingheeftgebrachtin het in de erfgoednotaomschrevenbeleid.Ter
zining heeft verrveerder
toegelichtdat bij het nemenvan het primairebesluiten de
beslissing(en)
op bezwaarniet is onderkenddat op grondvan het geldendegerneentelijk
beleid in beginselgeengerneentelijke
monulnentelmeerwordenaangewezen.
21. De rechtbank
steltvastdat aanhet r.veigeringsbesluit
doorverweerder
niethet beleid,
ten erondslag
als neergelegd
in erGoednota.
is gelegd.De rechtbank
laateenbeoordeling
varrdit beleiddaarornachterrvege.
van dit beleidook tot
nraarsteltwel vastdat toepassing
rveigering
vancleaanvraag
zou hebbengeleid.
22. l-letgeerr
dooreiseresin beroepis aangevoerd
kan niet leidentot eenvemietigingvan
het bestredenbeslLrit.
Het beroepis ongegrond.Voor eenproceskostenveroorde
ling bestaat
aan
ie
id
inc.
seen

{
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zaaknurnnrer:
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lleslissing
De rechtbankverklaanhet beroepongegrond.

Dezeuitspraakis gedaandoor mr. B.J.van
rnr. V.M.M. van Amstel, leden,in aanrvezigheid
beslissingis in het openbaaruitgesproken
op 2

At'schrift verzondenaan partijen op:

?012
- 5NoV

Rechtsnriddel
Tegendezeuitspraakkan binnenzeswekenna de dag van verzendingdaarvanhogerberoep
worden ingesteldbij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raadvan State.
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