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Gelet op de ortikelen 3 en 4 von de Monumentenwet 1988 besluit ik het verzoek tot oonwijzing 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 bijloge, die geocht moet worden in dit besluit te zijn 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 belonghebbenden.
Een belonghebbende kon tegen dit besluit binnen zes weken no de dog woorop het besluit hem ls
toegezonden, schriftelijk bezwoor moken door indiening von een bezwoorschrift bij het ministerie von
OCW, ter ottentie von de Commissie voor de bezwoo rsch rifte n. Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.
Meer informotie over het moken von bezwoor vindt u oD de website: www. bezwoorschriftenocw. nl

De minister von Onderwi js,  Cultuur en Wetenschop,
dr.  Rono ld H.A. Plosterk,
no mens deze,

i jke Token,het hoofd



rijksdienst voor
orcheologie.
cul tu u r londscho p
en monumenten 72

! It iAN. ?011fi

ONDER
nSSf ' l ' t
LTUUR
N3r3l1
SCHAP

BESLU ITMOTIVERING

- bij loge bij besluit op verzoek tot oonwijzing ols beschermd monument ols bedoeld in ortikel 3, zesde lid. von de
l.4onumentenwet 1988 -

betreffende

Brug over dg_Bergsche Moos uit  1931

gemeente : Geertruiden bergMerkendo m
ploots : Roo msdon ksveer/H o nk
stroot en huisnummer : n.v.t .

nummer :52991"6

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
ort ikel 3 von de Monumentenwet 1988, is gestort op 30jonuori 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).

ln ort ikel 6, eerste l id, von de Ti jdel i jke beleidsregel 2007 is bepoold dot de
ort ikelen 2,3,4en 5 von toepossing zi jn op een monument, ten oonzien wooTVon
no 23 jul i  2004 de oo nwijzingsprocedu re is gestort:  ln het onderhovige gevol is de
oo nwijzingsprocedu re gestort no 23 jul i  2004.

In 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
provincie of gemeente het gerechtvoo rdigde vertrouwen is gewekt dot het zol
worden oongewezen. In het onderhovige gevol is dit niet von toepossing.
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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.

HOREN VAN BELANGHEBBENDEN

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 brug over de Bergsche Moos gelegen is binnen zowel de gemeente
Geertruidenberg ols de gemeente Werkendom, heeft het horen von
belonghebbenden gezomenli jk plootsgevonden op J-8 mei 2006.
Rijkswoterstoot Noord-Brobont is er geen voorstonder von om de brug over de
Bergsche Moos oon te wijzen ols beschermd monument en zou zich in verbond
met extro procedures en bi jkomende kosten, welke oon de r i jksbescherming
verbonden zi jn, belemmerd voelen in hei beheer von de brug.
Doornoost is Ri jkswoterstoot von mening dot de brug weinig origineel meer is. De
origlnele brug wos een brug bestoonde uit  vokwerkl iggers met een gebogen
bovenrond. De huidige bovenbouw bestoot uit  een porol lel l igger met een
ruitenv0kwerk. Bovendien zi jn voor de huidige dubbele bovenbouw de
oorspronkel i j  ke pi j lers en londhoofden verbreed.

ADVIES GEMEENTE

Burgemeester en wethouders von Geertruidenberg hebben bi j  br ief d.d. 26 juni
2006 geodviseerd negotief te besl issen inzoke het verzoek tot bescherming ols
ri jksmonument, mede op bosis von het odvies von de Monu mentencom m issie
Geertru iden berg.
Burgemeester en wethouders von Werkendom hebben bi j  br ief d.d. 29 juni 2006
geodviseerd negotief te besl issen inzoke het verzoek tot bescherming ols
ri jksmonument, mede op bosis von het odvies von de Monu mentencommissie
Geertruiden berg. Voor bovengenoemde brug doet zich geen omstondigheid voor
woordoor het op dit  moment voor een beschermde stotus in oonmerking zou
moeten komen. Doornoost is de brug voor die t i jd weinig vernieuwend en
bovendien is de bovenbouw niet origineel, woordoor behoud ook op het moment
dot deze niet meer functioneel zol zi jn, niet voor de hond l igt.

ADVIES PROVINCIE

Gedeputeerde stoten von Noord-Brobont hebben niet geodviseerd inzoke het
verzoek tot bescherming ols r i jksmonument.
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ADVIES RAAD VOOR CULTUUR

De Rood voor Cultuur heeft bi j  br ief d.d. 12 opri l2007 geodviseerd negotief te
besl issen inzoke het verzoek tot bescherming ols r i jksmonument.

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

negotief odvies u itgebrocht.

CONCLUSIE

Nu het een gebouwd object betreft dot is vervoordigd v66r 1940, en niet is
gebleken von feiten of omstondigheden die zouden moetbn 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.

YO, f  Zeof
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