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7Gemeente Dordrecht

Zitting op maandag 3 april 2005

15.00 uur

Zienswiizen

DE MINIST€R vAN VERKEER EN WATERSTAAT

Rijkswaterstaat Zuid-Holland te Rotterdam
Fioaaaar lh-chcerAcr

Gemachtigde: mw. mr. F.S. de Waal

inzake

Verzoek tot aanwijzirig als beschermd monument

van de brug over de Oude Maas te Dordrecht

door

STIcHTINc BoocERUc VIANEN

te lJsselstein

Bestuurder: dhr. W.J. van Sijl

ln le id in g

1. De Stichting Boogbrug Vianen heeft op 29 september 2005 een verzoek tot aanwijzing als

beschermd monument van de 12 stalen bruggen over de grote rivieren gebouwd in het kader

van het Rijkswegenplan 1927 ingediend. De stichting is van mening dat de 12 bruggen

ondanks de verschillen in constructie (boogbrug, brug met vakwerkligger, doorgaande

liggerbrug en gewelfbrug) en de geografische verspreiding ervan onlosmakelijk met elkaar zijn

verbonden en een ensemble/groep vormen. E6n van de bruggen waar het hier om gaat is de

brug over de Oude Maas tussen Dordrecht en zwijndrecht. De Staat der Nederlanden,

vertegenwoordigd door de Minister van Verkeer en Waterstaat als beheerder van de brug,

wordt tijdens deze zitting in de gelegenheid gesteld om over het verzoek tot aanwijzing van de

stichting te worden gehoord.

2. Op grond van artikel 3 lid 1 Monumentenwet 1988 (Mw 1988) kan de Staatssecretaris van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, al dan niet op verzoek van belanghebbenden, onroerende

monumenten aanwijzen als beschermd monument. Van belang is derhalve of de stichting als

belanghebbende bij de aanwijzing van de brug over de Oude Maas kan worden aangemerkt,



lngevolge artikel ' l:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder belanghebbende

verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Als belangen van de

stichting worden ingevolge artikel 1:2 lid 3 Awb mede beschouwd de algemene en collectieve

belangen die zij krachtens haar doelstellingen en blijkens haar feitelijke werkzaamheden in het

bijzonder behartigt. lk wijs hierbij op de beslissing van de Staatssecretaris van 13 mei 2004 tot

afwijzing van het verzoek van de stichting tot aanwijzing van de verkeersbrug over de Waal bi,

Zaltbommel als beschermd monument. Het bezwaar van de stichting is niet ontvankelijk

verklaard. zij kon gelet op haar statutaire doelstelling niet als belanghebbende worden

aangemerkt. De Rechtbank Utrecht heeft in de uitspraak van 23 maart 2005 het hiertegen

ingestelde beroep ongegrond verklaard. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State heeft in de uitspraak van 28 september 2005 (LJN: AU3377) het hoger beroep

ongegrond verklaard. In het verzoek tot aanwlzing is aangegeven dat de statuten als bijlage I

zijn bijgevoegd. lk heb deze niet bij de stukken aangetroffen en vraag mij af of de stichting,

ondanks een wijziging van de statuten, wel als belanghebbende bji aanwijzing van de brug

over de Oude Maas kan worden aangemerkt. Voor wat betreft de verkeersbrug over de Waal

bij Zaltbommel heeft de Staatssecretaris het tweede verzoek van de stichting op grond van

artikel 4:6 Awb als herhaalde aanvraag afgewezen.

Monument

3. Om tot aanwijzing van de brug over de Oude Maas als beschermd monument over te kunnen

gaan, moet er sprake zijn van een monument. Daarvoor is ingevolge artikel 1 onder b sub 1

Mw 1988 vereist dat het gaat om een voor tenminste vijftig jaar vervaardigde zaak welke van

algemeen belang is wegens haar schoonheid, haar betekenis voor de wetenschap of haar

cu ltu u rh istorische waarde. lk laat het.han de Staatssecretaris bij de besluitvorming over het

verzoek tot aanwijzing en aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Dordrecht en

zwijndrecht en Cedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland bij de advisering over het

verzoek tot aanwijzing om dit te beoordelen. lk merk echter op dat de afwijzing van het

verzoek tot aanwijzing als beschermd monument van de verkeersbrug over de Waal bij

Zaltbommel, eveneens een constructie met vakwerkliggers, een belangrijke aanwi.jzing is dat de

brug over de Oude Maas evenmin als beschermd monument behoort te worden aangewezen.

Voor de vraag of aan de brug de status van monument moet worden toegekend, is tevens van

belang dat de Staatssecretaris geen aanleiding heeft gezien om de procedure tot aanwijzing

van de brug over de Oude Maas ambtshalve in werking te zetten.

Tijdelilke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2006

4. In de Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2006 (Staatscourant 22

december 2005, 249) heeft de Staatssecretaris haar aangescherpte beleid ten aanzien van de
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bevoegdheid tot uun*iirnEff"rende monumenten als beschermd monument bekend

gemaakt. In artikel 2 van de beldidsregel is bepaald dat geen monumenten als bedoeld in

artlkel 1 onder b sub 1 Mw 1988 die zijn vervaardigd v65r 194O als beschermd monument

worden aangewezen. De brug over de Oude Maas dateert uit het jaar 1939. Hetgeen door de

stichting is aangevoerd, vormt naar mijn mening geen grond voor de Staatssecretaris om van

haar restrictieve beleid af te wijken.

Het belang van de eigenaar/beheerder

5. De brug over de Oude Maas betreft een verkeersbrug met een lokale verkeersfunctie voor

verkeer tussen Dordrecht en Zwijndrecht en wordt voor het scheepvaartverkeer over de Oude

Maas geopend. De brug behoort in eigendom toe aan de Staat der Nederlanden en wordt

beheerd en onderhouden door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Wegendistrict Zuid-

Hollandse Waarden van Rijkswaterstaat Zuid-Holland draagt zorg,voor het functioneren van de

brug en de veiligheid van het land- en scheepvaartverkeer. Door de Bouwdienst

Rijkswaterstaat, een specialistisch dienst van Rijkswaterstaat, is voor in 2007 uit te voeren groot

onderhoud aan de brug een inspectie uitgevoerd. Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat

veel onderdelen van de brug schade vertonen. Celet op het bouwjaar van de brug 1939 en de

hoge kosten voor het herstellen van de vastgestelde schades kan vervanging van onderdelen

gerechtvaardigd worden. Dit dient door de beheerder nog te worden beoordeeld.

Het opleggen van de last van de aanwijzing van de brug over de Oude Maas als beschermd

monument aan de eigenaar vormt een niet onbelangrijke beperking van de eigendom en

daarmee het door de Minister van Verkeer en Waterstaat uit te voeren beheer van en

onderhoud aan de brug. Het gaat om een ingri1pende eigendomsbeperking. Door het verzoek

tot aanwijzing is gedurende de aanwijzingsprocedure op grond van artikel 5 Mw 1988 een

regime van voorbescherming met de daarbij behorende vergunningplicht op de brug van

toepassing. Dit vormt voor mijn dienst als beheerder van de brug reeds een beperking,

De aanwijzing van de brug als beschermd monument verplicht de Staat der Nederlanden en

derhalve mijn dienst als beheerder van de brug om voor de in artikel '11 Mw 1988 opgenomen

handelingen een vergunning aan te vragen. Dit vormt een ernstige beperking in de vrijheid van

de beheerder bij de bepaling van de wijze waarop hij het beheer van de brug uitvoert en de

wijze waarop hij daaraan onderhoud uitvoeri en daarbij wijzigingen aan het object kan

doorvoeren. Ook kan er sprake zi.in van verhoging van kosten. Het vereiste van vergunning

voor het uitvoeren van onderhoud aan de brug belemmert de beheerder aanzienlijk. Het gaat

om een tijdrovende procedure, waarbij de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure in

afdeling 3.4 Awb moet worden gevolgd met de daartegen openstaande rechtsbescherm ings-
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mogelijkheden. Verder wordt de werking van de vergunning ingevolge artikel 15 lid 6 Mw
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Celet op het voorgaande ben ik van mening dat het belang van de eigenaar van de brug over

de Oude Maas de Staat der Nederlanden en daarmee het belang van de beheerder de Minister

van Verkeer en Waterstaat bij de aan de besluitvorming voor aanwijzing ten grondslag

liggende belangenafweging dient te prevaleren boven het belang van de monumentenzorg en

het verzoek tot aanwijzing van de brug over de Oude Maas dient te worden afgewezen. Dit

laat overigens onverlet dat Rikswaterstaat bij het door haar uit te voeren beheer van en

onderhoud aan objecten oog heeft voor en acht zal slaan op mogelijke cultuurhistorische

waarden ervan.

Conclusie

Op voorgaande gronden concludeer ik tot afwijzing uan het uerroek ian de Stichting Boogbrug

Vianen tot aanwijzing van de brug over de Oude Maas als beschermd monument.

Cemachtigde,

mr.  F.S. de Waal

Deze zaak wordt behandeld door mevrouw mr. F.5. de Waal van Ri.jkswaterstaat Zuid-Holland,

Afdeling Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 555,3000 AN Rotterdam,

tel .0 '10 -402 6229,fax 010 -  404 88 98.


