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AANTEKENEN
Stichting Boogbrug Vianen
Walkade 15 p/a
3401 DR IJSSELSTEIN

uw brief/kenmerk ons nummer

MS-200s4344

onderwerp

Aanvraag aanwi.jzing beschermd monument
Gemeente : Dordrecht
brug over de Oude Maas te Dor&echt
Brug over de Oude Maas
Monumentnumm er:. 5299 18

b€hendeld door

Monumentenre gistratie

bijlrge

- 2 Brochures 3 0 JAfl. 2996

Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvanten uw verzoek tot aanwijzing als beschermd
monument in de zin van artikel 1, aanhef en onder d, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad

1988, 633) van 6in of meer objecten met bovenvermelde adresgegevens; om welke objecten het
precies gaat is in uw verzoeVvoorstel aangegeven.
Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, indien het object is gelegen buiten de bebouwde korn, aan
gedeputeerde staten v:rn de betrokken provincie. De adviestermijn bedraagt ten hoogste viif
maanden,
Een brief met onderstaande inhoud is verzonden aan alle bii het Kadaster bekende eisenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge anikel 5 van de Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbescherming) Ajn vana!
heden de anikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde objea, Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin het object is gelegen. De voorbescherming gaat over in de definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in anikel 6 of
anikel 7 van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschrwen wanneer een besluit tot
aarwijzen als beschermd monument onherroepelijk is gewor&n, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
Een besluit tot afwijzen van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
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Burgemeester en wethou&rs van de gemeente waarin het object is gelegen zullen u in de
gelegenheid stelien te worden gehoord.

Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissiirg op uw verzoek binnen tien maanden
volgen.

De tekst van de Monumentenwet 1988 kunt u adltreffen op de Internet-site van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (www.monumentenzorg.nl).
Een exemplaar van de Monumentenwet 1988 is te verkrijgen bij de afdeling voorlichting
(doorkiesnummer 030-6983456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens oeze.
de Directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg,
voor ceze.
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

{r^, 
M.P. onen)
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AANTEKENEN
Stichting Boogbrug Vianen
'Walkade 15 p/a
3401 DR IJSSELSTEIN

uw brief/kenmerk ont nummet

MS-2005-5112

ondarwerp

Aanvraag aznw\zing beschermd monument
Gemeente : Zwiindrecht
brug over de Oude Maas te Zwijndrecht
brug over de Oude Maas
Monumentnummer: 5299 19

behrndeld door

Monumentenregistratie

bijlrge

- 2 Brochures

o'"  1

3 n JAil. 200CI

Hierbij deel ik u mede, dat ik heb ontvangen uw verzoek tot aanwijzing als beschermd
monument in de zin van artikel 1, aanhef en onder d, van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad
1988, 638) van i6n of meer ob.jecten met bovenvermelde adresgegevens; om welke objecten het
precies gaat is in uw verzoeVvoorstel aangegeven.
Inmiddels heb ik advies gevraagd aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen,
aan de Raad voor Cultuur en, indien hqt objed is gelegen buiten de bebouwde kom, aan
gedeputeerde staten van de betrokl<en provincie. De adviestermijn bedraagt ten hoogste vijf
maanoen.
Een brief met onderstaande inhoud is verzonden aan alle bij het Kadaster bekende eigenaren en
beperkt gerechtigden.

Ingevolge anikel 5 varr de Monumentenwet 1988 (de zogenoemde voorbescherming) zijn vanal
heden de anikelen 11 tot en met 33 van de Monumentenwet 1988 van toepassing op het
bovenvermelde object. Dit betekent dat voor iedere wijziging aan het object een vergunning op
grond van de Monumentenwet 1988 moet worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin het object is gelegen. De voorbescherming gaat over in de definitieve
bescherming wanneer het object wordt ingeschreven in het register als bedoeld in anikel 6 of
anikel 7 van de Monumentenwet 1988. Het object wordt ingeschreven wanneer een besluit tot
aanwijzen als beschermd monument onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
Een besluit tot afwiizen van uw verzoek leidt tot opheffing van de voorbescherming wanneer de
beroepstermijn van 6 weken is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep negatief is
beslist.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het objea is gelegen zullen u in de
. gelegenheid stellen te worden gehoord.

' BiPondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissiirg op uw verzoek binnen tien maanden
vorgen.

De tehst van & Monumentenwet 1988 kunt u aantreffen op de lnternet-site van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (www.monunentenzorg.nl).
Een exemplaar van de Monumenterwet 1988 is te verkrijgen bij de afdeling voorlichting
(doorkiesnummer 03G6983456).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Voenschap,
mr. Medy C. van der Laan,
namens ceze,
de Directeur van & Ril}sdienst voor Monumentenzorg,
voor oeze.
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,



BRUG BIJ DORDRECHT

Uw kenmerk:

Plaatselijke aanduiding:

Kadastrale aanduidins:

Exacte omvang:

i;,-9
1939

MS-2005-4344

Brug over de Oude Maas tussen de Hugo de Grootlaan gemeente
Dordrecht en de Brugweg gemeente Zwijndrecht

Dordrecht K7552,D 6299, L 2805
Zwijndrecht C 3358

-doorgaande vakwerkligger lengte 158 meter, breedte totaal 20
meter, hoogte 4,5 meter
-twee rivierpijlers
-drie landpijlers aan de noordzijde
-drie volwandige hoofdliggers (aanbrug noordzijde) totale lengte
100,8 meter, breedte 20 meter
-dubbele basculebrug dooraaartwijdte 48 meter, breedte 20 meter
-twee basculekelders met oplegging voor een aanbrug en een hoofd-
overspannlng



DT OVXRBRUGGINC VAN DE OUDX MAAS TE

DORDRXCHT, 1939

Deze overbrugging is gelegen in de rijkswegvan Rotterdam naar
Moerdijk, westelijk van de spoorbrug uit t872. Zij veffing een
ponweer dat overigens nog wel ror I9 66 in d ienst bleel

Aan de noordzijde waren drie openingen van ongeveer 3o m.
Daarna volgden twee grote openingen van resPectievelijk onge-
veer 84 en 74 m,Ierwijl aan de zuidzijde een dubbele basculebrug
was gelegen met een doorvaartwijdte van 48 m. De doorvaart-
hoogte was onder de vaste bruggen circa tt m boven hoog water.

De breedte van het rijdek was rr m met aan weerszijden
schampkanren van o,5 m zodat de wijdte russen de hoofdliggers tz
m was. Buiten de hoofdliggers lagen zijpaden voorwielrijders en
voetgangers mel een breedte van 4 m.

De aanbrug aan de noordzijde werd gedragen door volwandige
geconstrueerde hoofdiiggers mel eeD hoogtevan 2,9 m die over
drie openingen doorgingen met overspanningen van 33,6 m. Zt
Iagen op een onderlinge afstand van t3,o m hart op hart. Daartus-
sen waren geconsrrueerde dwarsdragers, hart op hart 5,6 rn, hoog
circa r,6 m, en langsdragers van gewalste balken. De hoofdliggers
waren van St.5z, de overige delen van St.37.

De bruggen over de grote openingen hadden vakwerkhoofdlig-
gers volgens hetv-pafioon. Zt hadden overspanningen van 88,7
en 77 m en waren doorgaand over de beide openingen. De veld-
lengten waren respectievelijk 7,4 en 7,7 m, de systeemhoogte was

9,3 m. De dwarsdragers, hart op hart 7,4 en 7,7 m, wareh volwan-
dig geconstrueerd met een hoogte van circa 2 m. Daanussen lagen
langsdragers van gewalste balken. De hoofdliggers en de dwars-
dragers waren van Sr.5z, de overige delen van St.37. Zowel de aan-
brug als de hoofdbruggen hadden een betonnen dek.

Mer de onderbouw werd begonnen in november r93s. Op z4
juni r939 werd de brug feesrelijk geopend door de minister van
waterstaat mr.dr. J.A.M. van Buuren.

De bovenbouw werd vervaardigd door Werkspoor Ie Amster-
dam voorwar de twee grote overspanningen betrefi. De aanbrug
aan de noordzijde werd gemaakt door de Nederlandsche Staalin-
dustrie te Rotterdam.

De bruggen die de twee grote openingen overspanden, werden
eerst bij de bouwvan de grote boogbrug over de Waal te Nijmegen
ais montagebruggen gebruikt. Zij werden vandaar in t937 op ge-
koppelde elevatorbakken naar Dordrecht gevaren. Bij het passeren
van de vasre bruggen te Zaltbommel en Baanhoek moesten de bak-
ken worden volgepompt om re zakken en daama weerleegge-
pompt omdat her uanspon mer gevulde pontons het sleepwerk te
zwaar zou maken. Omdar de spoorbrug te Dordrecht in de weg iag,
moesr via de hefbruggen te Barendrecht, Spijkenisse en Rotter-
dam worden gevaren. Soms, waar de doorvaan:wijdte te klein was,
moesren de bakken dwars op de sfioom worden gesleept. De vaar-
route was t4o km, her langste ftansport van een brug overwater.
In Dordrechl aangekomen moesten de bmggen eerst nog enkele
meters worden opgevijzeld waama men ze door het pompen van
water in de bakken op de opleggingen liet zakken. Het transpon
geschiedde door het Bouw- en Montagebedrijf re Rotterdam.'

De overbrugging werd tij dens de lweede Wereldoorlog nietbe-
schadigd en is thans nog in de oorspronkelijke vorm aanwezig.
Toen in t977 de Drechrrunnel onder de Oude Maas in gebruik
werd genomen keeg de overbrugging de funcrie van 'stadsbrug'
tussen Dordrechr en Zwiindrecht.

Deovetbntggin ian d.e oude Mals te Do'drcchr,19j9.zijaanzicht
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Kadastraal bericht object pagina I van I

,hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te HOTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: ZWIJNDRECHT C 3358

BRUGWG ZWYNDRECHT
Toestandsdatum: 22-11-2OO5

2005
9:03:57

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

Grootte:
Coordinaten:
Omschrijving kadastraal object:

Localie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

WEGEN

BRUGWG
ZWYNDRECHT
14-'t -1997

ZWIJNDRECHT C 3310 gedeeltelijk
ZWIJNDRECHT C 3267
ZWIJNDRECHT C 3222 gedeeltelijk

ZWIJNDRECHT C 3358
20a90ca
'103845-425152

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 1 1 A
23,16 XB LEIDEN
Postadres:

Zetel:

POSTBUS 740
23OO AS LEIDEN
S GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere oblecten)

Recht ontleend aan: 84 ZDf01/ 2100
Eerst genoemde object in brondocument:

ZWIJNDRECHT C 3236
Recht ontleend aan: 4 72231 5
Eerst genoemde object in brondocument:

zWUNDRECHT C 3233 gedeelteliik
Brondocumenten mogelijk van belang:

4 174171 22

d.d. 23-6-1988

d.d.  21-1-1998

d.d.22-11-2005
d.d.  2-10-1 990

BECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
2Bl 356
AKTE M.B.T.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadasler en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6lid 3 van de Dalabankenwet.
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: ZWIJNDBECHT C 3358

BRUGWG
Toestandsdatum: 22-11-2005

ZWYNDRECHT

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:
ZWIJNDRECHT C 3358
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

23-11
2005

9:04:16



Uittreksel Kadastrale Kaart

Deze kaart is noordgericht
12u5 Perceelnummet Kadastrale gemeente ZWIJNDREoHT

2s Huisnummer Sectie C
- Kadaskale grens Perceel 3358

Bebouwing It- Overige topografie

voor een eens uidend uiltrekse FOTTEFIDAM, 23 november 2005
De bewddrdervdn herkadasler el  de ooe.ba'e 'e0sler.

! n.ekse ku..en oeen berouwba.e mabn worden ontleend
isl voor hel kadasie. en de oDenbarc reqlsleB beholdi :ich de inlellctuele
)rorechren voor, waaronder het auleuciecht en het dalabankenrechr
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Deze kaart is noordgerichl
12345 Perceelr,ummel

2s Huisnummer
- Kadastrale grens

Bebouwing
awcrinA l^^^^r. f ia

Kadastralegemeente ZWIJNDRECHT
Sectie C
Perceel 3318 It
Aan dil uiilrekselk!.ne. ceen betrouhtare mate. woden on eend

Voor een eensluidend !t@kse ROTTEBoAM,23 november2005 De 0ensl voorhel kadasGren deooenbare @eisle6 behoudlzich de nlelsluee
Oe bewaader va. hel kadasleren de openbare reoisleB eioendomsrcchten voor, waaonder hel aolelBiecht en het databa.kenrecht
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTEBDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DORDRECHT L 2805

OUDE MAAS DORDRECHT
Toestandsdatum: 22-11-2OO5

23-1' l
2005

9:02:12

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:

Grootte:
Coordinaten:

Aantekening

Locatie:

\ - , , | | tJ@a||  uP.

Ontstaan uit:

kadastraal obiect

Omschrijving kadastraal object:

DOFIDRECHT L 2805
22ha21 a24ca
104331-425041

BIVIER BRUGGEN

OUDE MAAS
DOHDRECHT
5-3-2003

DORDBECHT L 2774 gedeeltelijk

BESCHERMD MONUMENT ALS BEDOELD IN DE MONUMENTEN WET 1988
Ontleend aan: 4 55771 34

INZAKE EEN GEDEELTE VAN DIT PERCEEL BESTAAT EEN BESLUIT ALS BEDOELD
IN ABT,55 WET BODEMBESCHERMING
Ontleend aan: MtL 3742 d.d.21-2-2001

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (FINANCIEN. DOMEINEN)
Schipholweg 1 1 A
2316 XB LEIDEN
Postadres:

Zelel:
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 DDT00/ 6282
Eerst genoemde object ln brondocument:

DOBDBECHT E 977

' POSTBUS 740
23OO AS LEIDEN
S GRAVENHAGE

d.d. 29-9-1986

4 40840/ 39
zBt 194
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
2Bt 350 d.d.  2-10-1990
AKTE I\,4.8.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

d.d.22-11-2005
d.d.  27-9-1990

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te HOTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale regislratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DOBDRECHT L 2805

OUDE MAAS
Toestandsdatum: 22-11-2005

DORDRECHT

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:
DORDRECHT L 2805
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
iuncto artikel 6lid 3 van de Databankenwet.

2005
9:02:36



Kadastraal bericht object pagina I van I

hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale regislratie, met uitzondering van de gegevens
Betreft: DORDRECHT K 7552

WEESKINDERENDK DORDBECHT
Toestandsdatum: 21-11-2005

inzake hypotheken en beslagen

2005
15:00:13

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:

Grootte:
Co0rdinaten:
Omschrijving kadastraal

Locatie:

Ontstaan op:

DORDRECHT K 7552
55a5ca
104315-424572

object:
WEGEN

WEESKINDERENDK
DORDRECHT
29-9-1986

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 1 1 A
2316 XB LEIDEN
Postadres:

Zetel:

POSTBUS 740
23OO AS LEIDEN
S GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht onlleend aan: 84 DDT00/ 6280 d.d. 29-9-1986
Eerst genoemde object in brondocumenl:

DORDRECHT K 7552

2Br 356
AKTE M.B.T.

d.d.  2-10-1990
RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
iuncto artikel 6lid 3 van de Databankenwet.



Hypothecair bericht object pagina I van I

.hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DORDRECHT K 7552

WEESKINDEBENDK DORDRECHT
Toestandsdatum: 21-11-2OO5

2005
15:00:48

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
DORDBECHT K 7552
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrjjvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
iuncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Kadastraal bericht object pagina I van I

.hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DORDRECHT D 6299

Dokweg
Toeslandsdatum: 22-11 -2005

DORDRECHT
2005

9:00:38

Kadastraal object
Kadastrale aanduidinq:

Grootte:
Co0rdinaten:

Localie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Omschrijving kadastraal object:

DORDRECHT D 6299
10a80ca
104306-424879

BOUWWEBKEN - WATERWERKEN WEGEN

Dokweg
DORORECHT
6-4-1989

DORDRECHT D 5588 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (FINANCIEN. DOMEINEN)
Schipholweg 1 1 A
2316 XB LEIDEN
Postadres:

Zelet

POSTBUS 740
23OO AS LEIDEN
S GRAVENHAGE

d.d.  31-7-1986

4 408401 39
2Bt 194
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING
2Br 350 d.d.  2-10-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 DDfo0l 23287
Eerst genoemde object in brondocument:

DORDRECHT D 5588

d.d.22-11-2QO5
d.d. 27-9-1990

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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hadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te BOTTERDAM
Gegevens uit de kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen
Betreft: DORDRECHT D 6299

Dokweg
Toestandsdatum: 22-11-2Oo5

DOFIDRECHT

Kadastraal obiect
Kadastrale aanduiding:
DORDRECHT D 6299
Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen
inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1
iuncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

2005
9:01:06



Uittreksel Kadastrale Kaart

6521

Oeze kaart is noordgericht
72345 Perceelnummer Kadaslrale gemeenle DORDRECHT

2s Huisnummer S€ctie D
- Kadastrale grens Perceel 6299
'.-'"--- Bebouwing Ir- Overige topografie

voor een eensluidend uittreksel, FloTTEnoAM, 23
De b€waader van h€l kadasler en de ooenbae .e!

nnen o€sn betlousioars mal€n wod€. ontle€nd.
kadasrer en d€ oosnba€ €oisrers bohoudr zich d€ inr€rrectusr€
voor, wdEnder het auteuBieht en het databant(enrcchl.
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Stichting Boogbrug Vianen
\flalkade 15
r401 DR IJSSELSTEIN

uw brief/kenmerk
d.d. 29 september 2005

Obiectgegeverts:
naam

otrs nummer
MS-200s-4344

behandeld door
A van der Meulen

doorkiesnummer
030-5983389

onderwerp
Verzoek aanwiizing beschermd monument
Gemeenten Dordricht, Zwiindrecht

bii laee
- : .  

t - ! . . !  r  r . r

I rldel{ke bercKrsregel
aanwijzing beschermd
monument

1 3 0KT,2005

: Bruq over de Oude Maes bij
Dorlrecht, Zwiindrecht

Hiermede bevestig ik de onwangst van uv/ verzoek om bovenvermeld object onder de

bescherming van de Monumentenwet 1988 te brengen'

oo erond van het bepaalde in anikel 3, tweede en dende lid van de Monumentenwet 1988 dien ik

;;;r;-t. *i"".,' bii de b.trokL.n gemeenten, bii de betrokken provincie als het object is

seleeen buiten de bebouwde kom en bij de Raad voor cultuur. ook dlen lk de ergenaren' bePerK

;;;iltili;i;; [ypo,h.l"i* r.h"ld.Le(s) van de adviesaanvraag oP de hoogte te stellen'

Omdat de gegevens betreffende het obiect nog niet toereiland zijn om aan het bovenstaande te

k";;;;;fd;." is het mii thans niet mogeli.ik de procedure als bedoeld in de Monumentenwet

1988 in werking te stellen.

Ik stel u in de gelegenheid uw verzoek binnen een termijn van een maand na datum van deze

brief te completeren.

Aan uw verzoek ontbreek het volgende:

- De iuiste en volledige plaatselilke aanduiding: gemeente, plaats' postcode' stra(a)t(en)'

huisnummer(s)
i[ ft.i.Ui.ii *"en adres heeft dan moet worden vermeld de-postcode van het laagste

oortb*n,r,,,rrr.i io de betreffende plaats en de aanduiding 'gelegen bt1... .' ot 'gelegen

tegenover... .

- De exacte omvang van hetgeen voor bescherming worrdt voorgedragen' toegelicht met

kadastraal- en ander kaanmateriaal

\ i^-  orLrrR\ ' Is.
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bladzijde
2
nummer
.Oostregistratie
np

Namen en adressen ven alle gercchtigden op de bareffende percelen en van eventuele
hypothecaire schuldeisen, zoals die bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registen
bekend zijn

Recente originele kleurcnfoto's:
- overzichtsfoto's
- detailopnamen van architectuur- of bouwhistorisch interessante onderdelen.

Als & ontbrekende gegevens mij niet binnen de gestelde terrnijn hebben bereik, kan ik uw ver-
zoek niet in behandeling nemen en zullen de reeds ingediende stuklen worden teruggezonden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Grhuur en Vetenschap,
mr. Medy C van der Laan,
namens oeze,
de Directeur van de Rijlsdienst voor de Monumentenzorg,
voor oez€,
het Hoofd Monumentenregistratie en Subsidies,

r


