Uitsoraak20121168011/A2
| Raadvan State

pagina I van 4

Uitspraak 2ot2lr68o / r/ A2
DATUFlVAN UITSPRAAK
TEGEI\
P RC} CE DURE SOOR T
RE CHT S G E B I ED

woensdag1 3 n o v e mb e r2 0 1 3
het collegevan burgemeesteren wethoudersvart Viarren
Hoger beroep
:.
^ e ro e p - Monu rr enten
A lgemenek a me r - Ho g e r b

A2.
2O72LL68O/Ll
Datumuitspraak:13 november2013
AFDELING
RSRECHTS
PRAAK
BESTUU
Uitspraakop het hogerberoepvan:
de stichtingStichtingBoogbrugVianen,gevestigdte lJsselstein( Utrecht),
appellante,
tegen de uitspraakvan de rechtbankUtrechtvan 2 november2ot2 in zaaknr. 1211559in het
da r i i n n i r r c c a n '

de stichting

en
van Vianen.
en wethouders
het collegevan burgemeester
ProcesverlooD
Bij besluitvan 31 augustus2010 heefthet collegehet verzoekvan de stichtingom de
monument,afgewezen.
boogbrugover de Lek bij Vianenaan te wijzenals gemeentelijk
Bij besluitvan 21 februari 2012 heeft het collegehet door de stichtingdaartegengemaakte
bezwaaropnieuwongegrondverklaard.
Bij uitspraakvan 2 november2012 heeft de rechtbankhet door de stichtingdaartegen
ingesteldeberoepongegrondverklaard.Dezeuitspraakis aangehecht.
Tegendeze uitspraakheeft de stichtinghoger beroepingesteld.
ingediend.
uiteenzetting
en Milieuheefteen schriftelijke
De ministervan Infrastructuur
De stichtingheefteen naderstuk ingediend.
op 21 augustus2013,waarde stichting,
De Afdelingheeftde zaakter zittingbehandeld
en mr. E.D.M.Verboom,
door haarvoorzitter,bijgestaandoor [gemachtigde]
vertegenwoordigd
doorJ. Ariaansen A van Pelt,beiden
en het college,vertegenwoordigd
advocaatte Eindhoven,
werkzaambij de gemeente,zijn verschenen.
Voorts is ter zitting de ministervan Infrastructuuren lvlilieu,vertegenwoordigddoor in9. F.
gehoord.
Waarsenburgen mr. R. Steffens,beidenwerkzaambij Rijkswaterstaat,
Overwegingen
Vianen2010 worden
1. Ingevolgeartikel16, vijfde lid, van de f4onumentenverordening
voor de inwerkingtred
ing van dezeverordening
aanvragenom vergunningdie zijn ingediend
Vianen1993.
van de Monumentenverordening
met inachtneming
afgehandeld
Ingevolgeartikel1, aanhefen eerstelid, aanhefen ondera. van de Monumentenverordening
ing) wordt ondermonumentenverstaan:alle
Vianen1993 (hierna:de monumentenverorden
hun betekenisvoor de
zijn
wegens
hun
schoonheid,
van
algemeen
belang
zakendie
waarde.
hun
cultu
urhistorische
wetenschaD
of
gemeentelijke
monumenten
Ingevolgede aanhefen derdelid, wordt onderbeschermde
van dezeverordening
de bepalingen
die overeenkomstig
verstaan:onroerendemonumenten,
zijn verplaatst(lees:geplaatst).
op de gemeentelijke
monumentenlijst
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Ingevolgeartikel 3, eerste lid, kan het college,al dan niet op verzoek van belanghebbenden,
besluitenonroerendemonumenten als beschermdgemeentelijkmonument op de
gemeentelijk emonumentenlijst te plaatsen.
Ingevolgehet tweede lid besluit het col legeover plaatsingvan onroerendezaken op de
gemeentelijkemonu mentenlijst, nadat de monu mentencommissie en de eigenaarzijn gehoord.
2. Op 5 januari 2010 heeft de stichting een verzoek ingediendom de boogbrug over de Lek bij
Vianenaan te wijzen als beschermdgemeentelijkmonument. Deze brug is eigendom van de
Staat. De Commissiemonumenten en binnenstad(hierna: de CMB) heeft desgevraagdop 7
april 2010 geadviseerdom de boogbrug gezien de cultuurhistorischeen sociaalhistorische
waarde als beschermdgemeentelijk monument aan te wijzen, De CMB acht de boogbrug
behoudenswaard ig, omdat de brug een herkenbaaren beeldbepalendelement is in het
landschap,die van belang is voor de belevingvan de omgeving van Vianen, alsmedevanwege
de unieke vorm, maat en tijdstyperinq van de brug.
Het collegevan burgemeesteren wethoudersvan Nieuwegeinen Rijkswaterstaat,namens de
minister, hebben desgevraagdvan de gelegenheidgebruik gemaakt een zienswijzein te
dienen. Het collegevan burgemeesteren wethoudersvan Nieuwegeinheeft zich bij brief van
16 juli 2010 onder verwijzing naar een negatiefadvies van Rijkswaterstaaten van de
gemeentelijkemon u mentencommissie van Nieuwegeinvan 21 april 2010 op het standpunt
gestelddat het verzoek moet worden afgewezen.Rijkswaterstaatheeft zich bij brief van 14
juni 2010 eveneensop dat standpunt gesteld en daarbij verwezen naar de uitspraak van de
Afdelingvan 22 augustus 2007 in zaak nr.
, waarbij de weigering de brug aan te
wijzen als beschermd rijksmonument in stand is gebleven. Rijkswaterstaatheeft hierbij de
beoogdesloop van de boogbrug in aanmerking genomen,
Bij besluit van 31 augustus 2010 heeft het collegehet verzoek van de stichting afgewezen.
Hierbij heeft het college verwezen naar de hierbovengenoemde negatieveadviezenen
zienswijzenen tevens in aanmerking genomen een eerderaan hem uitgebracht negatiefadvies
van de toenm alige monumentencommissieStichting Dorp, Stad & Land van 17 augustus 2000
over de aanwijzingvan de boogbrug als beschermdrijksmonument. Bij beslult van 21 februari
2012 heeft het college het hiertegen door de stichting gemaakte bezwaar ongegrond verklaard,
3. De rechtbank heeft geoordeelddat het collegemocht besluitende boogbrug niet als
beschermdgemeentelijk monument aan te wijzen. Volgensde rechtbank heeft het college,
door erop te wijzen dat volgens de adviezenvan de verschillendedeskundiqenover de waarde
van de boogbrug op zichzelfen in relatie tot zijn huidige omgeving verschillendwordt gedacht,
haar besluit om het advies van de ClulBniet te volgen op voldoendedraagkrachtigewijze
gemotiveerd.
4. De stichting betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeelddat het college mocht
besluitende boogbrug niet als beschermdgemeentelijkmonument aan te wijzen. Daartoe
voert zij aan dat het colleqe in het besluit van 21 februari 2012 niet deuqdelijk heeft
gemotiveerdop welke grond is afgewekenvan het positieveadvies van de Cl'4B van 7 april
2010, nu, in tegenstellingtot hetgeen de rechtbank heeft overwogen, uit de overige
overgelegdeadviezen niet kan worden afgeleiddat over de waarde van de boogbrug op zichzelf
en in relatie tot zijn huidige omgeving verschillendwordt gedacht. Weliswaaris in het advies
van Stichting Dorp, Stad & Land van 17 augustus 2000 negatiefgeoordeeldover de boogbrug
in relatie tot zijn toenmalige omgeving, maar volgens de stichting is dit advies gebrekkig en
hebben de overige adviezen zich over die relatie niet uitgelaten.Nadat de stichting vragen
heeft gesteld, is de Cf4B in een nader stuk van 9 januari 2013 tot de conclusiegekomen dat de
zichtbaarheidvan de boogbrug vanuit het oostelijk gelegencentrum van Vianen niet wordt
aangetasten weggebruikersvan de snelweg42 vanuit de westelijk gelegen betonnen bruggen
een duidelijk beeld hebben van de boogbrug, aldus de stichting. Daarbij komt volgens de
stichting dat het advies van de Cf4Bvan 7 april 2010 zoals dat door het college in de
beslujtvormingis meegenomen,door nalatigheidvan de notulist van de desbetreffende
monu mentencomm issievergadering niet de door de CIYBpositief beoordeeldecultuurhistorische
waarde, gaafheid en zeldzaamheidvan de boogbrug bevat. De
en architectuurhistorische
waaTdevan de boogbrug op zichzelfwordt volgens de stichting alleen door de
monumentencommissie van de gemeente Nieuwegeinin het advies van 21 april 2010 als
onvoldoendegewaardeerd,terwijl de overige adviezenop dit punt positiefzijn en ook de
monu mentencomm issje van de gemeente Nieuwegeinreeds eerder, in 2003 ten behoeve van
een veTzoekom de boogbrug aan te wijzen als rijksmonument, een positief advies heeft
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uitgebrachttegen de achtergrondvan het gegevendat de brug deel uitmaakt van het
Rijkswegenplan1927.
Voorts voert de stichting aan dat de rechtbank niet heeft onderkenddat de verkeerssituatie op
de huidiqe betonnen bruggen zodanig onveilig is voor langzaamverkeer dat - in weerwil van
hetgeen Rijkswaterstaatvolgens de stichting ter zitting bij de rechtbankheeft verklaard- een
derde brug onvermijdelijkis, zodat alsnog moet worden toegekomenaan het betoog van de
stichting dat de kosten voor de aanleg van een derde brug voor langzaamverkeer kunnen
worden bespaarddoor de boogbrug te renoveren.
4.1. Onder verwijzing naar onder meer de uitsprakenvan de Afdelingvan 30 januari 2008 in
z aa knr .
en van 12 maart2008 in zaaknr.
, waaTnaaT ooK oe
rechtbank heeft verwezen, dient aan een advies van de monu mentencomm issie als bedoeldin
artikel 3, tweede lid, van de mo n u mentenverordening grote betekeniste worden gehecht,
maar dient het college bij de uitoeteningvan de aanwijzingsbevoegdheid een eigen oordeelte
v ormen en een eigen afweging te maken. Daarbij kan het collegeook andere adviezen
betrekken, waarbij in het geval van tegenstrijdigeadviezenhet collegehaar besluit
u itdrukkelijk d ient te motiveren.
4.2. De rechtbank heeft terecht overwogen dat uit adviezenvan verschillendedeskundigenen
uit hiervoor genoemde zienswijzennaar voren komt dat de waarderingvan de boogbrug wordt
beinvloeddoor de aanwezigheidvan de beide betonnen bruggen en dat het college hiervan in
zijn besluitvormingheeft kunnen uitgaan. Daarbij heeft de rechtbankterecht in aanmerking
genomen dat, hoewel architectenbureauZwarts en Jansma heeft beoogd deze betonnen
bruggen zodanig te ontwerpen dat het zicht vanaf de boogbrug niet zou worden belemmerd,
volgens het advies van Stichting Dorp, Stad & Land het zicht vanaf de boogbrug wel wordt
aangetastdoor de aanwezigheidvan de betonnen bruggen. De stichting heeft niet aannem elijk
gemaakt dat dit advies zodanig gebrekkig is dat het collegedit niet aan zijn besluit van 21
februari 2012 ten grondslag mocht leggen. Voorts is van belang dat het advies van de CMB op
dit punt summier is gemotiveerd. Dat de CMB in een nader stuk van 9 januari 2013, dat
volgensde sti chting het advies van de Cf4Bvolledigen juist weergeeft,alsnog een positieve
waarderingheeft toegekend aan de boogbrug in relatie tot zijn omgeving, doet, zoals de
rechtbankterecht heeft overwogeni geen afbreuk aan het standpunt van het collegedat ov er
de waarde van de boogbrug zowel in relatie tot zijn omgeving als op zichzelfdoor deskundigen
verschillendwordt gedacht. Hierbij is van belang dat de mon u mentencommissie van de
gemeente Nieuwegeinin het advies van 21 april 2010 zowel de omgevingswaardeals de
heeft
architectonischeen cultuurhistorischewaarde van de brug zelf als beoordelingscriteria
gehanteerd.Gelet op onder andere dez e criteria heeFtde mon u mentencommissie de boogbrug
een lagere waardering toegekend dan de ClvlBen om die reden, in tegenstellingtot de CMB,
geadviseerdom de boogbrug niet als gemeentelijk monument aan te wijzen. De stichting heeft
niet aannemelijk gemaakt dat het collegedit advies niet aan het besluit van 21 februari 2012
ten grondslag mocht leggen. De verwijzing naar een eerder advies van deze commissieuit
2003, waarin naar het Rijkswegenplan1927 wordt verwezen, is hiervoor onvoldoende.
Anders dan de stichting heeft aangevoerd,heeft de rechtbankterecht geoordeelddat zij niet
toekomt aan het betoog van de stichting over de noodzaakvan een derde brug in verband met
de verkeersveiligheid van langzaam verkeer, reeds omdat de aanleg van een derde brug niet
aan de orde is,
Gelet op het voorgaandeen op de zienswijzevan Rijkswaterstaatvan 14 juni 2010 heeft de
rechtbankterecht en op goede gronden geoordeelddat het collegevoldoende heeft
gemotiveerdwaaTom het, in afwijking van het positieveadvies van de Cf4B,geen gebruik heeft
gemaakt van haar aanwijzingsbevoegd
heid.
Hel
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5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallenuitspraak dient te worden bevestigd.
bestaat geen aanleiding.
6. Voor een proceskostenveroordeling
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raad van
bevestigtde aangevallenuitspraak.
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F . Bv. an
A |d u sva stge ste|ddoormr.c.H.M.V a n A |t e n a , V o o rz it t e r, e n mr' N. V e rh e ije nR.
mr.
van
staat'
ambtenaar
Bindels,
R.F.J'
mr.
igheidvan
Zutphen,leden,in tegenwoord
w.g. VanAltenaw.g. Bindels
voorzitterambtenaarvan staat
in het openbaarop 13 november2013
Uitgesproken
85-705.
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