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Aonvroog oonwijzing beschermd monument
Gemeente: f4oerdijUDordrecht, I\4oerdijkbrug

Bi j loge(n)

1

RACl.rl Lelystod
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8244 PA Lelystod
T 0320-269 700
F0320-269 750
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Gelet op de ort ikelen 3 en 4 von de Monumentenwet 1988 beslui t  ik het verzoek tot  oonwi jz ing ols
beschermd monument von bovenvermeld object of te wijzen en het object niet oon te wijzen ols
beschermd monument.
Voor de overwegingen die oon dit besluit ten grondslog liggen, wordt verwezen noor de hierbij
gevoegde bi j loge, die geocht moet worden in di t  beslui t  te z i jn herhoold en opgenomen.
Een ofschrift von dit besluit zend ik oon het college von burgemeester en wethouders von de betrokken
gemeenten, oon gedeputeerde stoten von de betrokken provincies en, indien von toepossing, oon de
overige belo ng h eb be nden.

Een belonghebbende kon tegen di t  beslui t  b innen zes weken no de dog woorop het beslui t  hem is
toegezonden, schriftelijk bezwoor moken door indiening von een bezwoorschrift bij het ministerie von
OCW, ter ottentie von de Commissie voor de bezwoorsch riften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer,
14eer informotie over het moken von bezwoor vindt u oD de website: www. bezwoorschriftenocw. n l.

De minister von Onderwi js.  Cultuur en Wetenschop,
dr.  Ronold H.A. Plosterk,
n0mens 0eze,

ng Wettell.ike Token,

Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
r o33-t 2 17 1,21
F 033-42 11 799
info@rocm.nl

RACM Amersfoort
Kefkstroot 1
3Sll CV Amersfoort
I  O33-t 2 27 777
F 033,12 27 799

RAC14 Zeist
Broederplein 41
3703 CD Zeist
T 030-69 83 211
F 030-69 16189

het hoofd von de ofd
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- - bijloge bij besluit op verzoek tot oonwijzing ols beschermd monument ols bedoeld in ortikel 3, zesde lid, von de
Monumentenwet 1988.

betreffende

Brug over het Hollondsch Diep uit  1936-1937. De
brug is hersteld in L945 en Ce bovenbouw is in 1978
vervon0en.

noom
gemeente
ploots
stroot en huisnummer

nummer

Moerdi jkbrug
Moerdijk / Dordrecht
Zevenbergen / Dordrecht
n.v.t .

52992L

VERZOEKER

Het verzoek tot bescherming ols rijksmonument is bij brief d.d. 29 september 2005
ingediend door de Stichting Boogbrug Vionen. De oo nwijzingsprocedu re' bedoeld in
ortikel 3 von de Monumentenwet 1988, is gestort op 30 jonuori 2006.

AANWIJZINGSBELEID

0p l  jul i  2007 is de Ti jdel i jke beleidsregel oonwijzing beschermde monumenten
2007, beleidsregel von de Minister von OCW von 13 juni 2007, Stcrt.  20 juni 2007'
nr. 116, in werking getreden (hierno: Ti jdel i jke beleidsregel 2007).

In ort ikel 6, eerste l id, von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007 is bepoold dot de
ort ikelen 2,3, 1en 5 von toepossing zi jn op een monument'  ten oonzien woorvon
no 23 juli 2004 de oonwijzingsprocedure is gestort. ln het onderhovige gevol is de
oo nwijzingsprocedu re gestori no 23 iuli 2004.

ln ortikel 6, tweede lid, von de Tijdelijke beleidsregel 2007 is bepoold dot de
ort ikelen 2,3, 4 en 5 niet von toepossing zi jn op een monument ten oonzien
woorvon v66r 23 jul i  2004 door of nomens de minister bi j  belonghebbenden don wel
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provincie of gemeente het gerechtvoo rdigde vertrouwen is gewekt dot het zol
worden oongewezen. In het onderhovige gevol is dit  niet von toepossing.

Op grond von ort ikel 2 von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007 vindt geen oonwijzing
ols beschermd monument ploots von gebouwde objecten die zi jn vervoordigd v66r
1940. Het object is vervoordigd v66r 1940.

H O REN VAN BELANG H EBB EN DEN

Ter voldoening oon het bepoolde in ort ikel 3, vierde l id, von de Monumentenwet
1988, heeft de gemeente belonghebbenden op de hoogte gesteld von het
bescherm ingsverzoek en hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen.
De volgende zienswijzen zi jn kenboor gemookt.
Omdot de Moerdi jkbrug gelegen is binnen zowel de gemeente Dordrecht ols de
gemeente Moerdi jk, heeft het horen von belonghebbenden gezomenli jk
n lnn+ cna\/^n r i  o n

De Stichting Boogbrug Vionen is von mening dot olhoewel het brugdek is
vervongen de brug een onderdeel bl i j f t  von de 12 bruggen. De pi j lers zi jn nog
origineel en de brughoofden uit  1937 zi jn nog oonwezig. Verder is er nog het
brugdeel von de bovenbouw dot gespoord is gebleven en ols monument oon de
Moerdi jkzi jde is geplootst.
Gemeente Dordrecht is von mening dot oonwijzing zich in principe r icht op totole
objecten. Zo'n object kon don cu l tuurhistorisch woordevolle en minder
woordevolle onderdelen omvotten. Het is echter ook mogeli jk iets gedeeltel i jk te
beschermen. De Stichting Boogbrug Vionen kon zich vinden in gedeeltel i jke
bescherming, moor goot in principe uit  von de gehele brug.
Rijkswoterstoot merkt op dot bij oonwijzing tot rijksmonument het gehele object
wordt beschermd.
Tijdens de hoorzitting d.d. 3 opril 2006 overhondigt Rijkswoterstoot Noord-
Brobont, een memo met hoor zienswijze. Hierin geeft Ri jkswoterstoot ondermeer
oon dot er in de loop der tijd constructieve wijzigingen zijn doorgevoerd, zodot
niet meer gesproken kon worden von een outhentiek object met monumentole
woorde. Doornoost is de stotus von r i jksmonument nodelig voor het doelmotig
beheer en onderhoud von de bruq.

ADVIES GEMEENTE

Burgemeester en wethouders von Moerdi jk hebben bi j  br ief d.d. 27 juni 2006
geodviseerd positief te odviseren over oonwijzing von de pijlers von de
Moerdijkbrug en voor het overige negotief te beslissen inzoke het verzoek tot
bescherming ols r i jksmonument.
Het col lege von Moerdi jk heeft het odvies von de Monumentencommissie
overgenomen, moor niet voor zover het goot over de bovenbouw von de brug. De
bovenbouw is nomeli jk nog geen vi j f t ig joor oud.
Burgemeester en wethouders von Dordrecht hebben bi j  br ief d.d. 6 juni 2006
geodviseerd negotief te beslissen inzoke het verzoek tot bescherming ols
ri jksmonument. Het col lege ocht, ondonks de ensemblewoorde ols onderdeel von
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de L2 bruggen von het Ri jkswegenplon 1927, de intr insieke woorde von de
Moerdi jkbrug onvoldoende.

ADVIES PROVINCIE

Gedeputeerde stoten von Noord-Brobont en Zurd-Hollond hebben geen odvies
uitgebrocht inzoke het verzoek tot bescherming ols r i jksmonument.

ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

De Rood voor Cultuur heeft bij brief d.d. 1,2 opril2007 geodviseerd negotief te
beslissen inzoke het verzoek tot bescherming ols rijksnicinu ment.

De rood heeft zijn odvies geboseerd op de bij de oonvroog verstrekie gegevens. No
ofweging hiervon en onder verwijzing noor het geldende beleid heeft de rood een
negotief odvies uitgebrocht.

CONCLUSIE

Nu het een gebouwd object betreft dot is vervoordigd v66r 1940, en niet is
gebleken von feiten of omstondigheden die zouden moeten leiden tot ofwijking
von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007, wordt het object, conform ort ikel 2 von de
Tijdel i jke beleidsregel 2007, NIET oongewezen ols beschermd monument.
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