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l\DvocllTEhttn AKTIJK VERBooM

Stichiing Boogbrug Vianen
t.a.v. de heer W.J. van Si j l
Walkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN UT
PER TELEFAX NR. O3O 687 29 34

MWMR E.D.M, VEREOOM
AOVOCAAT & PROCUREUR

BNDHOVEN
VEIDII. MOMGOM:RYLAAN 629

rcvBUS 201S
56CO CA :INDHOVEN

rEL [O{0) 245 2C 30
FAX i04O)2452030
E+AAIL MR.V:RBOOM@WANADOC,Nt

ABN-AMRO: €3|32526
TN.V. SrcHTING BEHEER DERDENGELDEN
ADVOCATENPRAKIIJK VERBOOM

UWRIF :

BETREFT : 08 101 SBV/w

ETNDHOV-:N, 4 april 2006

Geachte heer Van Sljl, beste Wim,

Aansluitend aan ons telefoongesprek van gisterenavond en ter completering van js dossier tref je
bijgaand de afschriften van de brieven aan, die ik gisteren perfax aan deze en gsne heb
verzonden, te weien:

1 . mijn brief aan mr B.M. Kocken, zonder de daarin vermelde bijlage (deze uitspraak is je immers
bekend);
2. mijn brief aan de direstie van Eallast Nedam;
3. mijn bevestigingsbrief aan de heer Den Engelsen (projectleider van de sloop)i

lk heb vanmiddag mr Kocken nog geprobeerd te bereiken, maar hij zit in een bespreking en belt
mij vanmiddag of morg€nochtend terug.

Wij hebben gisleren ook nog gesproken over stukken die je mU 24 maart jl. hebt toegezonden.
Deze stukkeh, zijnde een uitnodiging voor de hoozitting van 19 april aanstaande in Zoetemeer
met een ambtsbericht d.d, 28 februari 2006 (rnet kenmerk: notanummer BJZ-06/M) heb ik
inderdaad ontuangen. lk zal dit stuk tijdig grondig bestuderen en bezien of ik er nog 16levante
0uridische) gaten in kan schieten, Indien dat het geval is zet ik rnijn banindingen wel voor je oP
papier. We zouden jouw inhoudelijke venrueer en miin (eventuele) juridische verweer in een (of
twee pleitsrotities) kunnen opnemen, zodat jij deze tijdens de hoozitting aan het procesdossier
zou kunnen leten toevoegen.

(lndien je nog andere stukken zou willen indienen, dient dit volgens genoemde brief uiterlljk 10
dagen voor de zitting te gebeuren,)

Het is niet verplicht om pleitnotities in te dienen, lndien je geen pleitnotities indient, dan neeml de
griffier hetgeen je mondeling te berde brengt wel in het verslag van de hoozitting op. Nadeel
hiervan is echter dat je dan geen zicht hebt op hoe de griffier jouw woorden in het verslag
weergeeft.

IEDERE AANSFRAKELIJKHED VAN A-IVOCAIENPRAfiJK V:R3OCM S BEFERKI TCf HET BEDRAG DAT IN HEI
DSBFIREFFENDE GEVAL ONDER IAAR SERCEPSAANS?RA(ELIJKJ-IEIDSVERZEKERlNG wORDI UTEEIAALD
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bovengenoemd ambtsbericht ne€m ik z.s.m. contact met je op.
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MWMR EO.M. VERBOOM
ADVOCAAT & PROCUREUR

Eh{DHOVTN
VRDM, MOM@MERYI.qAN 62'

POSIBUS 2018
5@CA SNDFOVEN

IEL, i010) 215 20 30
FAX (040: 245 203C
F.MAIL MR.VERSCOM@WAN ADOO.NL

ABI.IAMRC:,48 33 32 5e6
T.N,V. SrcHING BEI-1EER :ERCENGELDEN
ADVOCAIENPR^KtuK VERBO,OM

("F,U ,;"t. cdz-)

/

llDVocAT'Ehl PFtAKrl J K JErtBooM

Ministerie van O,C.W,
Riiksdienst voor de Monu mentenzorg
t. i .v. de heer mr. B.M Kocken
Postbus 1 001
37OO BA ZEIST
PER TELEFAX NR. O3O 6916189

o-

o-

UW R:i :

s.rREFr : 08.101 sElVruoorlopige Vooziening, uitspraak van de voozieningenrecfrter d'd' 2&3-2006

:rNDFlovlN, 3 april 2006

Geachte heer Kocken,

Aensluitend aan ons telefoongesprek van hedenochtend deel ik u mede dat ik inrniddels in het

n"iii U"n van de uitspraak van de voozieningenrechter d.d. 2E maart 2006 op he1 vea€ek van

Ifi-e"t"i"t 
""tr.*ing 

;an ae stoopwerkzaamhLden aan de verkeersbrug over de Waal bij

Zeltbommel. De betreffende urtspraak treft u als blllage hlerbu aan'

Zoals u in de uitspraat( kunt tezeh heeft de voozieningenrechter het verzoek van cliente tot

aanhoudinovandes|oopvandeverkeersbrugbijZaltbomme|toegewezen.|kverzoekenvoor
;;;;;""dd ;;.Jiii' n"t Ministerie van ob'W afthans de Riiksdiensl voor de .
Monumentenzorg p", on,lg""nJ" 

"ivoor 
zorg te dragen dat de sloopwerkzaamheden aan de

betreffende verk-ersbrug over de Waal bij Z;tbommel onmiddellijk worden gestaakt.

HetiSmijbekenddatdebetrefiendes|oopwerkzaamhggell-zijnuitbesteed.aanBa!1s.!Nedam'
,."gio fVfidO"n, projectleider is de heer Koster (tel. Nr. 026-3682600. famr. 026-3643124)

lkVerzoekumijperomgaandeeenschrifteluke.b6vesti.ging.Vaneendaartoebevoegdpersoontoe
te zenden waaruit btrjkt oat en op wett tijdsrip de betreffende sloopwerkzaamhed-en ziin gestaakt

Voleaigheidshalve wils it< u erop dat clighte het Ministerie van OCW, althans de Rijksdienst voor

da Monumenten=org uun"pr"i5lilk houclt voor alle schade die in ieder geval na uw bekendheid

r-j-J" U"trrn"nde iitspraak aan de verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel js toegebracht'

Mochten de sloopwerkzaamneden niet per omgaande na vezending van dit faxbericht

aan.toonbaargestaal(Wordendanzalikgenoo-dzaaktzi jnlothetnemenvanverdere
ie"f,rdaatre6.len. lk vertrouw echter vo-oralsnog erop dat het zover niet hoefi le komen'

EDERE AANsPRAKETIJKHEID VAN ADVOSAT=NPRAKTUK VERBOOM 15 BEP:RKTTCTHET BEDRAG DA'I IN HFT

Jrii-Niiir!,IO r CrVAL ONDER HAAR BERC:PSAANS'RAKEII.JKHEIDSVERZiGRTNG WC R)T UIIBEIAATD
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Vo[edigheidshalve deel ik u hierbij mede dat ik een afschrifi van dit faxbericht met biilagen per
gelijke fax aan de directie van Ballast Nedam regio Midden stuur.

o

reactie. teken ik,

Dr'ekt i  , t  V-. l . , . r r  n4n 2452n3O ;- ;
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A.DVOCATENPRAKTIJK VEREOOM

Aan de directie van Ballast Nedam
Regio Midden
Postbus 5470
6802 EL ARNHEM

PER TELEFAX NR, 026 364 31 24

, ,

MwMR E.DJvI.VFREOOM
ADVOCA^T & PROCUREUR

: NDHOVEN
VEIDM. MONIGOMERYTMN 629

POSIBuS 2018
53O] CA EIND:IOVEN

TrL. {01c} 2,15 20 S
FAX (0401 245 20 30
E+,{AIL MR.VERBOOM@WANADOC.NI.

ABN.AMRO: 48 33 32 526
TN.V. S]ICHNNG BEF|EER DERDENGRDiN
ADVOCATENPR^K]IJK VERBOOM

o- R-i: ; 08.101 SBV A/

SETREFT : uibpraak Recl'tbank Utsecht, secior bestuursrecht zaaknr. SBR 06n70 d.d. 28-3 2006

lrNDHovEN, 3 april 2006

j

Geachte heer/mevrouw,

Namens de Siichting Boogbrug Vianen te lJsselstein richt ik mij tot u tezake het navolgende.

Bijgaand treft u een kopie aan van mrjn faxbericht met bijlage aan mr, B,M. Kocken, werkzaam bij
hei Staflrureau Bestuurlijke en Juridische Zaken van de Riksdienst voor de Monumentenzorg'
naar de inhoud waarvan ik u wel moge verwllzen,

Zekerheidshalve en om onnodige vertraging in de naleving van de uitspraak van de
voorzieningenrechter te Voorkomen richt ik mij ook rechtstreeks tot u met het vezoek om per
omgaande-le willen bewerkslelligen dat de sloop van de verkeeBbrug over de Waal bii
Zaltbommel onmiddellijk zal worden gestaakt.

Gaarne ontvang ik hiervan een schrifteliike bevestiging.

ln afr/\rachiing van uw spoedige reacti€, teken ik,

IEDRE AANSPRAKEL.JKHEID VAN ADVOCATENPRAfi:JK VMBOOM 6 BEPERfiTCT HET SEDRAG DAT IN HE:
DESBTRE:FENDEGEVA:CNf,ERHAARB:ROEPSAANSPRAKEUJKH:IDSVERZEKERJNGV/ORDTUIEEIAALD'

04 epr zOOG 1?:16 R dvocatenFrEkt i  j  k  Venboom O4O 2452O3O p.6
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ADVOCATTNPR/\KTIJI{ VERBOOM

MW MR :,DM, VERBOOM
ADVCCAAT & FROCTJREUR

EINDHOV-=N
VELDM, MCMGOMERYI-AAN 629

POSBUS @18
sd$CA EINDHOVEN

TEL. (040) 245 20 30
FAX iol0t ?15 2c 30
E.rvtAlL MRVERBCOtul@',VANADOO.NL

ABN-AMRO 48 33 32 526
T.N,V SNCFTING 8EHE.R f :RDENGELDEN
ADVOCAIEN PRAKNJ ( VERBOOM

Combinatie Sloop Waalbrug Zalbommel V.O.F.
t.a.v de heer l .P. Engelsen
Postbus 5470
6802 EL ARNHEM

PER TELEFAX NR, 026 36431 24

o-
U\t/ R::

: 08.101 SEN/M/

EINDHOVEN, 3 ADT|I 2006

Geachte heer Den Engelsen,

Aansluitend aan ons teldoongesprek van zojuist bevestig ik hierdoor wat wij besproken hebben.

In reac{ie op mijn fuxbericht aan Ballast Nedam met als bijlage de uitspraak van de
voozieningenrechter d.d. 28 maart in de zaak met nr. SBR 06/770 deelde u mij mede dat de
slooowerkzaamheden aan de verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel hedenmiddag om 15.45
uur zijn stilgelegd.

U deelde mij tevens mede dat u mijn f,axbericht rnet bijlage heeft doorgeleid aan de opdrachtgever
van de Combinaiie Sloop Waalbrug Zaltbommel V.O.F. zijnde Rijkswaterstaat Oost Nederland.

lk ga ervan uit dat d€ sloopwerkzaamheden in ieder geval gestaakt zullen blijven gedurende de in
voormelde uitspraak genoemde termijn en dat het niet nodig is dat ik mij hiervoor nog lot
Rrjks\r/aterstaat wend.

ln hei een en ander correct te hebben weergegeven, teken ik'

IEDEREAANSPRAKELIJKHEID VAN ADVOCATiNPTAi(l]JKV:R3OOM S BEFERKI TO] HEI BEDRAG DAT I\ HEI
DESBEIREFFS'IDE C*VAL ONDER HAAR BEROIPSAANSTRAKEUTK'lElDSV:RZEKERING WORDT UTTBEIAALD'

Mr.
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Nferrrouu' mr. E.D.M. Verboorn
A<h-ocaer & ptocuteur
Postbus 2018
560O CA }:indhovcn

3 april 2006

Blz-2006,55

ondcr.stcrtt

Uitspraak voorziening€nrechter inzake brug
Zaltbomrnel

Geachte mevrouw- \ierboonl

R:!F..crENs- \ ,ooF. oE NtoN uM ENTENzoRG

08.101 SBV/\'oorlopige Voorziening

beh.ndeld doo.
mr. B-Ir{- l{ocken

biileges

Geen

doorkieenummer
481

datum

- 7 A?n,2000

Naar aanleiding wan uw' bric!'ran 3 april2006, op dezeltde dahlm door mii per fax ontsaqg€n.
berichr ik u als volgr.

IJw brief houdt verband met de uitsptaak van 28 maart 2006 \-an de voorzieniogenrechter va"n
de rechrbank Utrecht (06,/77(l), naer aal eiding var het door urv c1i€ntc, Stichting Boogbrug
Vianen. op 13 februari XrO6 iagedier:de ve='zoek tot het treff€n van een voodopige soorziening'

In urr briel verzoekt r! en voor zol'e! nod.ig sommeert u. het ministerie van OC\t(', althans de

Rijksdienst voor de Monumenteozorg, per omgaande er voor zorg te dtagen dar de

sloopwetkzaamhedcn aan de betret-tende verkeetsbrug over de Waal bij Zaltbommel
onmiddellijk worden gestaakl U r-erzockt voctts pet omgaande eeo sclrrifrcliike bevesdging wan

een daartoe ber-oegd persoon te zenden n'aaruit b)ijkt dat en op rvelk dldstip de

sloopu'erkzaamhedcn zijn gesta;kt. Tot slot rviist u et oP dat u$' cldflr€ her ministetie van

OCW, alrhans dc Riiksdrenst ',6or de lrlonumentenzorg, aansprakelijk houdt voor alle schade
die in icdet geval na de bekendheid mijnerziids met de bovengenoernde uitspraak is
toegcbrachq en behoudr u zich het recht voor zonodig verdrre rechtsmaategelen te ttemcn.

In de uitepraak vao de voorzicningenrechter zie ik geen aanleiding orn in te gaan oP uw' verzoek

met betrekking tot het staken van de slooprverkzaamheden. De vootzicningenrechter wijst u\.,'

v-erzoek toe, in die zin dar mijn besluit van 13 oktober 2005 s'ordt geschorst tot zes rveken

nadat een pdrnaire beslissing is genomen ten aarzien vao de aanvraag van 29 sePtember 2005

vootzover dic ertoe strekt de 12 bnrgen als gtoep aan te w'i1zen als beschetmd monument De

voorzierung€nrechtet heeft g€cn voorziening getofibn ten aanzien vai: u$' !'erzoek de

sloopwerkzaarnlreden te doen stakerr. Op basis hiervar zie ik mii dan ook niet genoodzaakt

steppen te ondcmem€n met betrekklnll tot de sloop\€tkzaamheden- Daarbij kornt dat G gelet

op de bepallogen van de tr{onumentenu'et 1988 niet ower de bevoegdheid beschik onl de sloop

te doen stilleggen. ln dit kader zijn de gemeenten Zaltbommel en Neeriinen de

verguffringuedenende instanties (attikel 1l cn verde! \ran de \{onumenkns'et 1988). Een

verzoek tot het stilleggcn wan de sloop zou dan ook bii deze gerneenten moeten worden

neetgelegd.

!  { r i  oro- i \ \ ! j i .
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Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn advorstefi
efi nataflsse!'i

P.!r RtJEkEn t !roc! l.cver FrtulJn
Po5tbur 1r156

rSOt At DEn H.aE

tclefoon (g7o) 515 io oo

www.Pelsrliclen.n

Prr g.wona to3t rltm3.t. p.r tElEfax (o4o'2452030)

AdvoG.tenpraKijk Verboom
De Weledelgestrenge V.euwc
mr, E.D.M, Verboom
V€ldm, Montgomeryla.n 629
Postbus 2018
55OO CA EINDHOVEN

onze r!r. RA/DR/10016253

uw ref, 08.101 SBV/W

inr.ke utlspraak Rechtbank Utrecht d.d. ZB maaft

2006

R.J.l. Aerls
AdvocEat
r  (070) 515 39 45
f (o7o) 515 31 42
rjJ.aerts@p€lsrijcken.nl

6 april 2006

Geachte collegE,

Namens mijn cliEnte, d€ Staat dlt Nrderlandcn (minlstclle van Vcrkeer en

Wltcrrttlt), wend ik mij tot u met het volgende. 6ij faxbericht van 3 aprll 2006

hEEft u de directie van Ballast Nedam Regio Midden verzocht de sloopwerkzaamheden

aan de brug over de waal bit Zaltbomm€l te staken- Vooropgesteld moet worden dat

de werkzaarflheden wofden verricht In opdracht van clignk. uw faxberlcht is dan ook

ten onrechta gericht aan Ballast Nedarn'

u stelt dat de voorzieningenrechter van de rechtbank utrecht in zlrn uitsPraak vEn 28

maart jl., u6aknummer sBR 06/770, heeft bepaald dat de sloopwerkzaamheden

moeten worden gestaa(t, Dit ls onjuist'

Op 29 septemb€r 2OO5 heeft dc Strchtlng Boogbrug Vlanen de St€atssecretarls van

Onderwus, Cultuur en Wetenschap (hlerna: d€ staatssecretarls) verzocht om de 12

brugEln over de grote rivieren, gebouwd ln het kader van het Rijkswegenplan 1927,

aan tc wijzen als beschermd Rilksmonument. Bij beslult van 13 oktober 2005 heeft de

staatssecretart5 net verzoeK - voorzover dat betrekking heeft op de brug bij d! waal

blj zeltbommeL - afgewezcn op grond van artlkel 4:6 van de Awb'

all. w.rk2[mh...D w(rd.. \i.t?ldt.p arond vln.s overtankom't v'n 6pdf!'h" mct Pelr Rll(kln I OrccO'!'v!f Fortlljn N'V O! n"t\loz'

v,noot'.h|D v!!rt/ M.tt h!!| 
't!tut'|fu 

fi''m, d. h.ndc|ri,.'n F.|! R|Jck.n' cF d. ov.[.'kon.t dJl| de a|g.h!n. vo!fu..rda vM to€o$flng

ItliAaponcrra ltn rrr ern! va^ dr r.chtbenk te oen nrro. os..ln Ir een aanrorakerdkhddrkDrrklno opqlnomen Da allem?n€ voom..rocn

wo lan oovanol lo.caroncan ankunn.n aox*ord.n o..r.dplcrqd ops'rrrr.pal$tlckhnl KwrlltelilreLehlnq ^oti.latt 
lr'30lJ-495
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De Stlchtlng heeft de Voortanlngenrechter verzocht om dlt oeslult te schorsen' ZiJ

heeft de Voorrleningenrechter verder verzocht om de Staatssecretaris op te dragen

ervoor te zorgen dat de sloop van cte brug wordt aangehouden totdat onhermepelijk

op voornoemdg aanvraag is besllst,

Bij ultsprtak van 28 ma6rt jl. heeft de Voorzienlngenrechter het verzoek toegewezen,

ln dle ztn dat het besluit van 13 oktober 2005 is geschorst tot zes weken nadat de

Staatssecretarls een primalr besluit heeft genomen ten aan?len van de aanvraag van

29 srptember 2C05. Het verzoek om de Staatssecretarls op te dragen ervoor te zorgen

dlt de sloop van de brug wordt aangehouden totdat onherroEp€lijk op de aanvraag is

beslist, i9 aldus - anders dan u kenneluk verondcrsteld - niet toegewezen. Dat ls

overlg€ns ook nlct meer dan logisch. Op grond vEn de Monutnentenwet is de

staatssecret rls lmmeas nlet bevoegd om een daartoe strekkende last ult te vaardlgen'

Gelet op het vorenstaande ziet cllgnte ln de lltspraak van de Voorzienlngenrechter

geen aanleidlnq om de directie van Ballast Nedam op te dlagen de

sloopwerkraamheden te staken. Naar lk aanneem heb ik tl hlermee voorshands

voldoende gelnformeerd,

Uw berlchten w.cht ik met belangstellinq af

R.J.J. Aertc

Met vrlendellke groet,

Pels Buckh & Droogleever lortvllq advocaten en naaatissan


