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Stadsontwikkeling

Postbu! I 33OO AA Dordrecht

De Staatssecretaris O, C en W
p/a de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Postbus 1001
37OO BA ZEIST

L

Spuiboulevard 3OO
3311 GR Dordrecht

relefoon 078-6396850

Fax 078-6398080

E-mail  CAE.van.Nes@dordrecht.nl

Datum 12 juni 2006

Uw kenmerk MS-2O05-4342

Behand€ld door C.A.E. (Conny) van Nes
Onderwerp Aanwizing beschermd monumenr Moerdijkbrug te Dordrecht 529920
Bijlasoln) 4

Geachte staatssecretaris,

Op 30 januari 2006 verzocht u om advies inzake de aanwi.izlng tot rijksmonument van de
Moerdijkbrug, monumentnummer 529920, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V nummer
782 gedeelteiijk, sectie V nummer 792 gedeeltelijk en sectie Z nummer 29 gedeettelijk.
Genoemde kadastrale aanduidingeri wijken enigszins af van de door u opgegeven aanduidingen. Deze
waren ons inziens niet geheel correct.

Wij hebben op 6.iuni 2006 besloten negatief te adviseren ten aanzien van de aanwijzing. De
belangrijkste motivatie daarvoor is, dat ondanks de ensemblewaarde als onderdeel van de 12 bruggen
van het Rijkswegenplan 1927, de nog aanwezige intrinsieke waarde van de Moerdijkbrug onvoldoende
is.
De Moerdijkbrug bevindt zich buiten de bebouwde kom. - '

Bijgaand treft u aan het besluit en het voorstel waarmee is ingestemd, het verslag van de hoorzitting
met eigenaar en belanghebbenden en een mel.no van de eigenaar.

Als u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot mevr. C.A.E. van Nes, bureau Monumentenzorg en
Archeologie,  te lefoonnummer 078 -  6396850.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
Voor dezen,

het hoofd bureau Monumentenzorg en
Archeologie,

L.  K.  de Koekkoek

Dordrecht



Gemeentebestuur

BESLUIT Nr.  50/2006/3313

Het coLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDREcHT;

gezien het voorstel d.d. 29 mei 2006 inzake advies inzake aanwijzing Moerdijkbrug tot
rijksmonument;

gelet  op art ikel  3,  tweede en vi j fde l id van de Monumentenwet 1988; 
,

verwi jzende naar de adviser ing door burgemeester en wethouders inzake de aanwi jz ing van
r i jksmonumenten;

BESLUIT:

onder verwi jz ing naar het advies van de Welstands- en Monumentencommissie d.d.  20 apr i l
2006 en kennis genomen hebbend van de publ icat ie Het Complex van de St lcht ing Boogbrug
Vianen negat ief  te adviseren ten aanzien van plaatsing van de Moerdi jkbrug, kadastraal  bekend
gemeente Dordrecht,  sect ie V nummer 782 gedeel te l i jk ,  sect ie V numme1792 gedeel te l i jk  en
sect ie Z nummer 29 gedeel te l i jk .  op de r i jksmonumentenl i js t  met als belangr i jkste overweging
dat de intr insieke waarde onvoldoende is;

de raad hiervan in kennis te stel len middgls een raa d s informat iebr ief .2.

1.

rtstAI besloten in de vergader ing van 6 juni  2006.

.W.M. Wessel ing

de burgeqleester

R.J.G. Bandel l
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e-mail adres:

n Beleidsvoorstel

Aan het oollege van burgemeester en wethouders

Portef eui l lehouder WVZ

Titel:  Advies inzake aanwijzing Moerdi jkbrug tot r i jksmonument

Specif icat ie bi j lagen: voorstel,  verzoek, publ icat ie verzoeker, verslag hoorzit t ing, memo
7!e.cs, i i -an \ / \  /S hr iaf  f r^r . l rp.hr

Samenvafting
Kennis genomen hebbend van de resultaten van het horen, m:rdr vooral gezien het negatieve advi6s van de Welstands- on
Monumentencommissie stel ik voor een ne0atief advies oit  te brengen inzake de aanwijzing tot r j jksmonument van cie
Moerdi jkbrug. Oit ondanks het feit  dat deze verkeersbrug een ossontie6l ondordeel is van het national€ ensemble van 12
bruggen, gebouwd ter uitvoering van he1 Rilkswegenplan 1927, De belangri jkste overwegir lg om niet tot bescherming over te
gaan is, dat de brug door de laatste verbouwing, waarbi j  do gehele bovenbouw is veruangen, te veel is aangetast in zi jn
inlr insieke waarde.

OntwerD B&W besluit:
Onder verwajzing naar het advies van de Welstands- en Monumentencommissie d.d. 20
apri l  2006 en kennis qenomen hebbend van do publicatie Het Complex van de Stichting
Eoogbrug Vianen negatief adviseren ten aanzien van plaatsing van de Moerdi ikbrug,
kadastraal bekend gemeente Dordr€cht, sectie V nummer 782 en sectie Z nummer 29, op
de f i jksmonumentenl i jst met als belangri jkste overweging dat de intr insieke waarde
onvoldoende is.

Ontwerp madsbesluit: kaadsvoorsrel
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Alleen een compleet i)gevulde lijst lja/ned geeft toegang tot de 8&W agenda
Niet alle wagen hoeven met ja te worden beantwoord!

Leeswijzer

Geformuleerde opdracht/probleemstel l ing

Samenvatt ing
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Product - beoogd resul iaat

Prestatie indicato.en

Risico - analyse

Fatale - wettel i jke termijn

InspraaK
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Finsnoi6lo consequenties
Iotale kosten

Dekking investeringen
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Stad sontwikkel ing

Aan:

Het Col lege van Burgemeester en Wethouders

Dordrecht.  29 mei 2006

Onderwerp: Advies inzake aanwi iz ing Moerdi jkbrug tot  beschermd r i jksmonument.

Geacht col lege,

1, Samenvatting
Kennis genomen hebbend van de resul taten van het horen, maar vooral  gezien het negat ieve
advies van de Welstands- en Monumentencommissie stel  ik  voor een negat ief  advies ui t  te
brengen inzake de aanwi jz ing tot  r i jksmonument van de Moerdi jkbrug. Di t  ondanks het fe i t
dat  deze verkeersbrug een essent ieol  onderdoel  is  van het nat ionale ensemble van 12
bruggen, gebouwd ter ui tvoer ing van het Bi jkswegenplan 1927. De belangr i jkste overweging
om niet  tot  bescherming over te gaan is,  dat  de brug door de laatste verbouwing, waarbi j  de
gehele bovenbouw is vervangen, te veel  is  aangetast  in z i jn intr insieke waarde.

2. Inleiding
De St icht ing Boogbrug Vianen heeft  b i j  de Minister van Onderwi js,  Cul tuur en Wetenschap
(OCW) een verzoek ingediend om de Moerdi jkbrug op de r i jksmonumentenl i js t  te plaatsen, ats
onderdeel  van een nat ionaal  ensemble van 12 bruggen, gebouwd tdssen 1930 en 1943 ter
ui tvoer ing van het Ri jkswegenplan 1927.
Op 30 januar i  2006 heeft  de Staatssecretar is van OCW de raad van de gemeente Dordrecht
schr i f te l i jk  om advies gevraagd inzake de aanwi jz ing (z ie bi j lage M1, ter  inzage).  Met de
inwerkingtreding van de Wet dual iser ing d.d.  8 maart  2006 is bepaald dat de minister i .c.  de
staatssecretaris advies vraagt aan burgem€ester en wethouders van de gemeente waarin het
monument is gelegen. Het col lege is s inds die datum derhalve bevoegd advies ui t  te brengen.
Het advies dient vddr 30 juni  2006 te worden ui tgebracht.  Het advies dient renminste te
omvatten: een advies met betrekking tot  de aanwi jz ing,  verslagen van het horen van
belanghebbenden en het gegeven of  het object  b innen of  bui ten de bebouwde kom l igt .
Over igens is ook advies gevraagd aan de gemeente Moerdi jk,  gezien het fe i t  dat  de
Moerdi jkbrug voor de hel f t  op het grondgebied van deze gemeente l igt .

3. Voorgeschiedenis
In 2OO4 adviseerde de St icht ing Boogbrug Vianen de Staatssecretar is van OCW de 12
bruggen van het Ri jkswegenplan 1927 voor te dragen voor de Unesco Werelderf  goedl i js t .
Namens het col lege van B&W heeft  de gemeente toen laten weten posi t ief  tegenover
bescherming te staan, maar twi j fe l  te hebben over de internat ionale waarde van de bruggen.
Zie bi j lage [4 5,

4. Probleemstelling
De Moercl i jkbrLrg is een esser ' r t i6 le schakel  in l ret  Neder lanclse wegennet,  Zel(er qezien het fe i t
dat  de A i6 . ie ( l rLrkste rLi t .Jsrrelwe[,  van l luropa is.  L] i t  betel(e|r t  c lat  , ,v i iz iq i r t r - jerr  c l ie vanLr i t  l ' tF l t
geLlrLr i l (  nor i11 , , 'vcrrc lcn .JCarirht ,  | l roeten l (u l ] l - rcn p aatsvin( len.  Dc nror ' tL t - tentcnpral( t i j l (  laat



doorgaans zien dat funct ionele wi jz ig ingen zeer goed in overeenstemming zi jn te brengen met
het behoud van monumentale waarden.
De verbouwing van de Moerdi jkbrug in 1978, waarbi j  de gehele bovenbouw is vervangen,
heeft  de cul tuurhistor isch waarde van de brug zel f  echter in hoge mate aangetast .  Al leen de
pijlers en bruggenhoofden zijn nog origineel.

5. Doelstelling
De gemeente streeft het behoud na van cultuurhistorische waardevolle obiecten. Met het
behoud van de 12 ln het voorstel  van de St icht ing Boogbrug Vianen genoemde bruggen bl i j f t
een deel  van de Nederlandse cul tu urgesc hied enis bewaard. De intr insieke waarde van elke
indiv iduele brug moet echter ook voldoende zi jn om een plaats op de r i jksmonumentenl i js t  te
rechtvaardigen.

6. Horen
Op 3 apr i l  2006 zi jn de verzoeker en eigenaar gehoord.  Het verslag van deze hoorzi t t ing gaat
hierbi j  {b i j lage M2).  Evenals de in de vergader ing ui tgereikte memo van het Minister ie van
Verkeer en Waterstaat bi jgevoegd (bi j lage M3).
Naar de mening van Ri jkswaterstaat is ds monumentals waarde van de Moerdl jkbrug
onvoldoende en is de status van r i jksmonument nadel ig voor doelmat ig beheer en onderhoud
van de brug.
De St icht ing Boogbrug Vianen is ondanks de vervanging van de gehele bovenbouw van de
Moerdi jkbrug van mening dat deze brug in z i jn geheel  beschermd dient te worden als
onderdeel  van het ensemble van de I2 bruggen.
Reactie:
De Moerdi jkbrug heeft  door de vervanging van de bovenbouw ernst ig aan intr insieke waarde
ingeboet.  Er is nog wel sprake van ensemblewaarde, maar deze is niet  voldoende om
plaatsing op de rijksmonumentenlijst van deze brug te rechtvaardigen.

7. Cultuurhistorische waarde
De 12 bruggen, gebouwd in de per iode 1930-1943, vormen een groep bruggen die
cul tuurhistor isch onlosmakel i jk  met elkaar z i jn verbonden. De groep bezi t  voor de Neder landse
geschiedenis en geograf ie een onmisbare l jkwaarde en is toonaangevend voor de
belangr i jkste stromingen in de Neder landse bruggenbouw.
(Zie verder bl j lage M4)
De Welstands- en Monumentencommissie komt in haar vergader ing d.d.  20 apr i l  2006 tot
het volgende advies:

"De commissie heett  grote waarder ing voor de aanvraag, waarbi i  de ensemblewaarde van
de ser ie bruggen wordt beargumenteerd,  maar oppert  dat  het ensemble z ich in fe i te niet
beperkt tot deze serie bruggen, maar het overkoepolende Rijkswegenplan 1927 zell omvat,
waarvan de bruggen hot gevolg zijn. Naast deze bruggen omvatte (en genereerde) dit
ensemble nog tal  van andere belangwekkende objecten zoals tunnels.  wegen en
beplant ingen. E6n van die objecten is het Maastunnel t racd in Fotterdam, dat inmiddels al
een r i jksmonument is.
De commissie ondersteunt het ui tgangspunt dat al les wat samenhangt met het
Ri jkswegenplan 1927 als ensemble,  in potent ie r i jksnronumentwaardig kan zi jn,  Het l i jk t  de
commissie echter van belang dat nddst de ensemblewaarde ook de intr insieke kwal i te i ten
van de verschi l lende bruggen {of  andere nog bestaande objecten) een aanwi jz ing tot
r i jksmonument nader moeten ondersteunen.
De commissie is van mening dat di t  laatste in het geval  van de brug over de Oude Maas
voldoende is aang€toond, maar is niet  overtuigd in het geval  van de Moerdi jkbrug. De
funct ie van de restanten (onderbouw) van de Moerdi jkbrug als ankerpunt binnen het
ensemble -  om het t rac6 van het Ri jkswegenplan binnen het Hol landse del ta landschap te
marl(eren -  wordt  26nder aanwi jz ing niet  'bedreigd' ,  Al leen al  het  monumenl,  c lat  her innert
aan de oorspronkel i jke en inmiddels gesloopte bovenbouw van deze brug, kan deze funct ie
vol{ ioende vervul len.
Verr ler  onr iersteunt de conl | l ] iss ie c le opfoep van de St icht i r ' r rJ Boogbru( i  Viat tetr  voor een
nar ler  onr l r : rzr ' rek/ inveTrt i - r r isat ie van het complete f i i jkswecJenl l larr  1 927.



De commissie adviseert positief wat betreft de brug over de Oude Maas en negatief met
betrekking tot de Moerdijkbrug. "

Reactie:
Het standpunt van de commissie dat naast de ensemblewaarde ook de intrinsieke waarde van
de brug er toe doet wordt volledig gedeeld. Dit leidt tot het voorstel negatief te adviseren ten
aanzien van de aanwi jz ing van de Moerdi jkbrug tot  r i jksmonument.

8. Consequenties
Pl€atsing op de rijksmonumentenlijst levert enige beperkingen op, met name in procedurele
zin.  Na6st bouwvergunning is na plaatsing bi j  wi jz ig ingen ook een monumentenverg unning
vereist. Dit leidt over het algemeen tot een langere proceduretijd. Bij de beslissing op de
vergunningaanvraag dienen burgemeester en wethouders het advies van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg te laten meewegen. Verder zijn de subsidiemogelljkheden voor
restaurati€ en onderhoud momenteel minimaal,
Bi j  n iet  aanwi jz ing tot  r i jksmonument is de mogel i jkheid aanwezig voor vol ledige sloop, z i jn er
geen subsidiemogel i jkheden en is bi j  wi jz ig ingen al leen een bouwvergunning nodig.

9. Beslispunten
Onder verwijzing naar het advies van de Welstands- en Monumentcncommissie d.d. 2Q april
20Q6 en kennis genomen hebbend van de publicatie Het Complex van de Stichting Boogbrug
Vianen negatief adviseren ten aanzien van plaatsing van de Moerdijkbrug, kadastraal bekend
gemeente Dordrecht, sectie V nummer 782 en sectie Z nummer 29, op de
rijksmonumentenlijst met als belangrijkste overweging dat de intrinsieke waarde onvoldoende
is.

S
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VERSLAG HOORZITTING EX ARTIKEL 3, LID 4 MONUMENTENWET 1988
D.D. 3 APRIL 2006 MET EEN VEFTEGENWOORDIGER VAN DE STICHTING BOOGBRUG
VIANEN. VERTEGENWOORDIGERS VAN RIJKSWATERSTAAT EN VAN DE GEMEENTE
MOERDIJK INZAKE HET VERZOEK TOT DE AANWIJZING VAN DE MOERDIJKBRUG,
KADASTRAAL BEKEND GEMEENTE DORDRECHT, SECTIE V, NUMMER 782 sedeeltelijk, SECTIE
V, NUMMER 792 gedeeltelijk EN SECTIE Z, NUMMER 29 gedeeltelijk TOT RIJKSMONUMENT

Aanwezig: De heer W. van Si j l  -  St icht ing Boogbrug Vianan
Mevr.  K.H.E. Rosmulder -  Ri jkswaterstaat Noord-Brabant
Mevr.  F.S. de Waal -  Ri jkswaterstaat
Dhr.  A.J.H.M. van Wanrooi l ' -  Ri jkswaterstaat Dienstkr ing Autosnelwegen Breda
Dhr.  J.  van de Berg -  Ri jkswaterstaat
Mevr.  M.E.W. van de Looi  -  Afdel ing VergLinningen en Handhaving gemeente
Moerdi jk
Mevr.  L.K. de Koekkoek -  Stadsontwikkel ing,  Bureau Monumentenzorg &
Archeologie gemeente Dord recht (verslag)
Mevrouw J.E. Ossewaarde -  Stafdiensten, jur id isch beleidsadviseur gemeente
Dordrecht

Conform artikel 3. lid 4 van de Monumentenwet 1988 stellen burgemeester en wethouders de
indiener van het verzoek tot aanwijzing tot rijksmonument van de Moerdijkbrug en de eigenaar in
de gelegenheid zich te doen horen. Het verclag van deze bijeenkomst is ter goedkeuring aan
aanwezig en voorgelegd.

Procedure

Gezien een wetswi jz ig ing per I  maart  2006 ls het voldoende als het gemeentel i jk  advies door
burgemeester en wethouders wordt  bekracht igd en is het niet  nodig di t  door de gemeenteraad te
laten doen. Daarmee kan de procedure snel ler  ver lopen.

Zienswijzen

St icht ing Boogbrug Vianen
De heer Van Si j l  wi l  graag een mondel inge tbel icht ing op het verzoek geven, mede omdat er
recent een publ icat ie is verschenen over de 12 bruggen Ri jkswegenplan 1 927. Di t  boekje is
gemakkeli.lk te lezen en te interpreteren. Hij verzoekt de gemeenten om het boekje voor hun
College te kopidren en mee te sturen bij het advies aan de Staatssecretaris.

Enkele (c ul tuur)histor isc h waardevol le fe i ten rond de bruggen zi jn:
.  Het Ri jkswegenplan ui t  1927 laat  een blauwdruk zien van het huidige wegennet.  Een

zel fstandig onderdeel  van het plan is de bouw van 12 bruggen over de grote r iv ieren. Di t
om de doorstroom van auto's te bevorderen. Voor de bouw van de bruqqen werd zel fs
een speciaal  bureau opger icht .

.  Het verzoek tot  aanwi jz ing beoogt de erkenning van de 12 bruggen als samenhangend
complex,  net als bi jvoorbeeld de Hol landse Water l in ie.  De samenhang bestaat o.a.  u i t  het
fe i t  dat  door 66n bruggenbureau aan de bruggen is gewerkt ,  onder auspic idn van
ingenieur Harmsen. Hi j  zorgde voor een ontwikkel ing in de bruggenbouw. Onder z i jn
invloed ontstonden de eerste grote boogbruggen over de grote r iv ieren. Di t  n ieuwe type
is binnen 15 jaar ontwikkeld en was een ware revolut ie is de bruggenbouw.

.  De 12 bruggen laten de ontwikkel ing in de bruggenbouw zien. De bouw van bi jvoorbeeld
de verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwi jndrecht vond in de jaren dert ig van de vor ige
eeuw plaats.  Het was toen cr is ist i jd.  De aanleg van wegen en bruggenbouw werd toch
doorgezet.  Vanwege de cr is is was er voor de staalverwerkende bedr i jven een door de
Nederlandse Staat vastqestelde quotumrectel lncl .  Zest ien bedr i iven mochten aan de bouw



van de bruggen werken. Deze samenwerking bleek zo'n succes dat de samenwerking met
deze bedr i jven ook in de wederopbouwperiode na WOll  b leef  bestaan. Deze bedr i jven
opereerde ook internat ionaal .
Al le bruggen zi jn in Neder land gebouwd- Daarvoor werden de grote r iv ierbruggen vaak in
het bui tenland gebouwd.
Al le bruggen, met ui tzonder ing van de verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwi jndrecht,
raakten in de Tweede Wereldoor log beschadigd, brugdekken werden verniet igd.  De meest
bekende brug is in di t  verband natuur l i jk  de brug bi j  Arnhem. De herbouw van de bruggen
vond plaats met zoveel  mogel i jk  behoud van nog bestaande onderdelen.
De volgende bruggen zl jn reeds als r i jksmonument beschermd: Ni jmegen, Hendr ik ldo
Ambacht,  Zwol le.  De brug bi j  Arnhem is een gemeentel i jk  monument.  In al le geval len is
de complete brug beschermd.

Inzoomend op de Moerdijkbrug

St icht ing Boogbrug Vianen:
Alhoewel het brugdek van de Moerdi jkbrug is vervangen bl i j f t  de brug onderdeel  van de 12
bruggen. De pi j lers z i jn nog or ig ineel  en de brughoofden ui t  1937 zi jn nog aanwezig.  Verder is er
nog hbt brugdeel  van de bovenbouw dat gespaard is gebleven en als monument aan de
Moerdi jkzi jde is geplaatst .
Zes van de t ien oorspronkel i jke vakwerkl iggers z i jn hergebruikt  in Keizersveer.

Rijkswaterstaat:
ls het niet zo dat bij aanwijzing tot rijksmonument het gehele object wordt beschermd.

Gemeente Dordrecht:
In pr incipe r icht  aanwi jz ing z ich op totale objecten. Zo'n object  kan dan cul tuurhistor isch
waardevol le en minder waardevol le onderdelen omvatten. Het is echter ook mogel i jk  iets
gedeel te l i jk  te beschermen.

St icht ing Boogbrug Vianen:
De St icht ing kan zich v inden in gedeel te l i jke bescherming, maar gaat in pr incipe ui t  van de gehele
brug. Het locale ensemble bi j  Moerdi jk bestaat ui t  de nieuwe HSLbrug, de oude spoorbrug en de
verkeersbrug Moerdi jk.  Al le dr ie de bruggen hebben over igens 1O pi j lers.  Deze overeenkomst is
oo l( een rnteressant gegeven.
Tot s lot  laat  de St icht ing nog een verzamel ing foto 's van de brug zien.

Rondvraag

Mevrouw Ossewaarde merkt op dat de Staatssecretaris een tijdelijke beleidsmaatregel heeft
afgekondigd waarin staat dat z i j  voor lopig geen monumenten aanwl jst  d ie vddr 1940 tot  stand
zi jn gekomen. Di t  gezien het fe i t  dat  het Monumenten Registrat ie Plan 1850-1940 onlangs is
afgerond en dat al le stedenbouw en bouwkunst ui1 die per iode dus al  onder de loep is genomen.
Slechts zeer bi jzondere omstandigheden kunnen le iden tot  u i tzonder ingen. Wat z i jn hier die zeer
bi jzondere omstandig heden ?
De heer Van Si j l :  De samenhang tussen de bruggen, de benader ing als complex.  Er is nog niet
eerder op deze manier naar deze bruggen gekeken. Ook de rechter heeft  d i t  a ls nieuw fei t
geaccepteerd bi j  de st i l legging van de sloop van de oude brug bi j  Zal tbommel.  De St icht ing wi l
deze brug bewaren en zorgen dat onderdelen niet  zomaar worden verwi jderd.



De heer Van den Berg: Wat Rijkswaterstaat betreft moeten bruggen gewoon aan de eisen van
deze t i jd voldoen.
De heer Van Si j l :  De St icht ing is niet  tegen aanpassing van bruggen aan de eisen van de t i jd.
maar wi l  dat  d i t  zorgvuldig gebeurt .
Mevrouw Rosmulder: De landelijke dienst Weg- en Waterbouw maakt momenteel een
inventarisatie van al haar kunstwerken en de monumentale waarde ervan. Riikswaterstaat hecht
hieraan en reserveert hier ook middelen voor. De inventarisatie vormt het kader voor komende
renovat ie-  en ond erho uds p la nnen.

De heer Van den Berg merkt op dat een dergeli.ik verzoek (UNESCO) al eerder is ingediend bij het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ls er toen ook naar de andere bruggen
gekeken?
De heer Van Sijl antwoordt dat dit niet het geval is. De drie reeds beschermde bruggen zijn los
van de samenhang aangewezen. Ook bij de inventarisatie Van Rijkswaterstaat is niet goed naar
al le bruggen gekeken.

Mevrouw Rosmulder overhandigt tot slot nog een memo met schriftelijke zienswijzen van
Riikswaterstaat. Deze zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Vervolg

Aile aanwezigen ontvangen het verslag van de bijeenkomst om commentaar. Binnen een week
reageren.
Verder worden de adviezen van de gemeenten aan de Staatssecretaris in afschrift aan de
aanwezigen gezonden. De adviezen van eventuele Welstands- en Monumentencommissies zijn
hier in opgenomen.

030406-1 20406/LKdK-CvN
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Onder verwijzing nmr.artikel 3, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 zend ik u h.lgrbij een
afschri{r van een verzoeVvoorstel tot aanwi.izing als beschermd monument van i6n oi-rneer
objecten met bovenvermelde adresgegevens; om welke objecten het precies gaat is in het
verzoeVvo orstel aangegeYen.

Gelet op anikel 3, vijfde lid, van de Monumentenwet 1988, verzoek ik u mij zo spoedig
mogelijk, maar in elk geval binnen vijf maanden na dagtekening van deze brief uw advies urt
brengen.
Met het oog op de bepalingen van de Monumentenv/et 1988 ontvang ik van u graag de volgende
informatie:

A Advies met betrekking tot het aanwijzingsverzo€k/voorstel
B Verslag van het horen van belanghebbenden
C Verslag van het overleg met de eigenaar van een kerkelijk monument (indien van

toepassing)
D Gegeven: object is gelegen BINNEN of BUITEN de bebouwde kom

Op l januari 2006 is de Tijdelijke beleidsregel aar.wijzing beschermde monumenten 2006 in
werking getreden (Stcn. 2005, nr.249); zie ook www.monumentenzorg.nl onder het kopje IVet-
m regelgeaing. Het onderhavige verzoeVvoorstel zal worden beoordeeld op grond vaninikel 2
of 3 van die beleidsregel. Ik verzoek u daarmee bij uw advisering rekening te houden.

Ad. A
Op grond van anikel 3, vijfde lid, van de Monumentenwet 1988, wordt u verzocht binnen vijf
maanden advies uit te brengen.
Mocht ik binnen de termijn van vijf maanden geen advies of een verzoek om verlengi4g van de
adviestermijn hebben ontvangen, dan neem ik aan dat uw raad van advisering afziet.
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In dat geval ontvang ik graag binnen de termijn van vijf maanden de onder B, C en D gevraagde
informatie.

.  Ad.B
Van deze adviesaanvra"ag heb ik bij aangetekend schrijven mededeling gedaan aan de
belanghebbenden, als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Monumenrerwet 1988, te weten de
eigenaren en beperkt gerechtigden die in de kadastrale registratie bekend zijn, alsmede de
ingeschreven hypothecaire schuldeisers en de verzoeker, Een lijst van aangeschreven
belanghebbenden treft u hieronder aan. Mochten u nog andere belanghebbenden bekend zijn,
dan verzoek ik u mii dit mede te delen.
Op grond van het bepaalde in artikel 3, vierde lid, van de Monurhenrenwet 1988 stellen
burgemeester en wethouders rran uw gemeente de belanghebbenden in de gelegenheid zich in
persoon of bij gemachtigde te doen horen. Graag ontvang ik van u binnen de termijn van 5
maanden een verslag van het horen van belanghebbenden.

Ad. C
Ingevolge anikel 2, tweede lid, van de Monumentenyret 1988 wordt met betrekking tot een
kerkelijk monument overleg gevoerd met de eigenaar. Indien van toepassing ontvang ik gra"g
van u binnen de termijn van 5 maanden een verslag van dit overleg, ook als u afziet van
advisering.

Ad. D
Ter verifiEring van d9 mij reeds ter besch.ikking staande gegevens verzoek ik u mij mede te delen
of her object is gelegen BII\|NEN of BUITEN de bebouwde kom.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en \Tetenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens deze,
de Directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg,
voof deze,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,
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Betrokkeoen bij aanwijzing besctrermd qlonument:

Gemeente : Dordrecht
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Moerdijkbrug

- Recht van eigendom
De Staat (Financitn, Domeinen)
Postbus 740 5c-[..ipt',c'l oeq tr/ h
23ooas LETDEN 23t6 x.d c€rcrcnl

- Verzoeker
Stichting Boogbrug Vianen
Vaikade 15 p/a
3401 DR TJSSELSTEIN

Fercelen waarop aanwiizingsverzoek betrskking fissft'

Gemeente Dordrecht, Sectie V Nummer 782
Gemeente Dordrecht, Sectie Z Nu-mer 29
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Behandeld door C.A.E. (Conny) van Nes

Onderwerp Horen inzake aanwijzingsverzoek Moerdi jkbrug tot r i jksmonument
Bij lage: 1

Stadsontwikkeling

Posrbus a 3300 AA Dordrechr

Sticht ing Boogbrug Via nen
T.a.v.  W.J.  van Si j l
Walkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN

het hoofd Inr i Stadsdelen,

Spuiboulevard 300
331 1 GR Dordrecht

Teleloon 078 - 639 6850
Fax 078 - 639 8080
E-mail  CAE.van.Nes@dordrecht.nl

Datum 14 februari 2006

ons kenmerk SO/06/0924

Geachte heer Van Si j l ,

Overeenkomst ig art ikel  3,  l id 4 van de Monumentenwet 1988 stel len wi j  u,  in uw hoedanigheid als
verzoeker,  in de gelegenheid z ich te laten horen inzake het verzoek om de Moerdi jkbrug, ,de
verkeersbrug tussen Dordrecht en Noord-Brabant,  kadastraal  Gemeente Dordrecht,  sect ie V, nummer
782 en sect ie Z,  nummer 29 aan te wi jzen als r i jksmonument.

U kunt uw zienswi jzen naar keuze schr i f te l i jk  of  mondel ing naar voren brengen. Wi j  verzoeken u
schr i f te l i jke z ienswi jze v66t 14 maart  2O06 te zenden aan Stadsontwikkel ing.  t .a.v.  mevr.  C.A.E.
van Nes, Postbus 8,  33OO AA Dordrecht.  Als u er pr i . js  op stel t  uw zienswi jze mondel ing naar voren
te brengen, dient u z ich voor het maken van een afspraak binnen 2 weken na dagtekening van deze
br ieJ te wenden tot  mevrouw C.A.E. van Nes, te lefoonnummer 078 -  639 6850.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Dordrecht
namens dezen, ,/fi,

F. Sieuwerts
'h \ iJ j',' t  \  t '  I

Pagina l  van 1


