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commissie voor de bezwaarschriften

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zitting: 14 november 2006, 10.30 uur

zaaknummer: BCO60447

Pleitnota van mr. E.H.P. Brans namens de Staat dei Nederlanden (Ministerie van

Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat, Directies Utrecht en Oost-Nederland))

Inleiding

Aan de orde is het besluit van de Staatssecretaris van OCW van l juni 2006 tot

afwijzing van het verzoek van de Stichting Boogbrug Vianen (hierna: de Stichting) van

29 september 2005 tot aanwijzing als 66n gezamenluk beschermd monument van een
groep van 12 stalen bruggen, waaronder de bruggen bij Zaltbommel en Vianen.

De Staat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) is eigenaar van bruggen bij

Zaltbommel en Vianen en zou graag overgaan tot de sloop van de beide bruggen,

Daarbij moet worden opgemerkt dat met betrekking tot de brug bij Zaltbommel ook

een directe noodzaak bestaat tot het slopen van de brug. De brug verkeert immers in

een zodanig slechte conditie daf, deze een direct gevaar oplevert voor het milieu en de

veiligheid van de scheepvaartverkeer.

Ik verwijs in dit verband naar het rapport van Tecona B.V., "Conditionering
Waalbrug bij Zaltbommel" d.d. 28 juni 2006, waarin is aangegeven dat het
bij een verder uitstel van de sloop noodzakelijk is dat conditionerings-
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de brug een gevaar
oplevert voor het milieu en het scheepvaartverkeer, Met het nemen van
dergelijke maatregelen is voor een periode van twee jaar een bedrag
gemoeid van € 3.488.615,90 (incl. btw).

Overigens heeft Rijkswaterstaat ook reeds een begin gemaakt met de sloop van deze

brug maar is de sloop ten gevolge van met name de civielrechtelijke procedures die de

Stichting tegen de Staat (Minister van Verkeer en Waterstaat) aanhangig heeft

Het rapport is u als bijlage bij de brief van 6 november 2006 toegezonden.
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gemaakt inmiddels stilgelegd, hetgeen tot een aanzienlijke schade heeft geleid voor de

Staat (en daarmee voor de belasting betaler).

Ik verwijs in dit verband, nogmaals, naar het Tecona-rapport.

De situatie met betrekking tot de brug bij Vianen is minder urgent, maar ook voor

deze brug geldt dat miljoenen zouden moeten worden geinvesteerd om de brug te

kunnen handhaven.

in dit verband wordt verwezen naar de motivering bij het besluit van de
staatssecretaris van OCW van 23 augustus 2005. blz. 1, dat als productie 8
bij het aanvullend bezwaarschrift van de Stichting van 14 augustus 2006 is
overgelegd.

Tegen het besluit tot afwijzing van de complexaanvraag heeft de Stichting op 11juni

2006 een pro forma bezwaarschrift ingediend dat ulteindellk 14 augustus 2006 is

aangevuld. De bezwaren die de Stichting naar voren heeft gebracht zijn in het

ambtsbericht van de Minister van OCW van 29 september 2006, notanummer BJZ-

06/247, rceds uitgebreid weerlegd. En ook vandaag heeft de gemachtigde van Minister

van OCW, de heer M.J. Sypkens Smit, nog eens uitvoerig uiteen gezet waarom de door

de Stichting aangevoerde bezwaren niet tot een intrekking van het besluit van 1 juni

2006 kan leiden dan wel tot een heroverweging van dit besluit. De Staat sluit zich aan

bij hetgeen is opgemerkt in het ambtsbericht en de uiteenzetting van de gemachtigde

van de Minister van OCW van zo-even. Mijn bijdrage kan daarom kort z0n, waarbij ik

in aanvulling hierop nog opmerk dat ik me in het navolgende zal beperken tot het

hetgeen de Stichting in haar (aanvullend) bezwaarschrift stelt met betrekking tot de

bruggen bij Zaltbommel en Vianen.

Het besluit van 1 juni 2006 (ienmerk MS-2005-433O e.a.)

Als gezegd, de Stichting heeft bij brief van 29 september 2005 een aanvraag ingediend

om twaalf bruggen, die gebouwd zijn in het kader van het Rijkswegenplan L927, als

groep aan te wijzen als beschermd monument. Twee van de twaalf bruggen zijn de

bruggen bij zaltbommel en Vianen.

Bij besluit van l juni 2006 heeft de Staatssecretaris de aanvraag van de Stichting om

de 12 bruggen als groep - als complex - aan te wuzen als beschermd monument,

afgewezen. Aan dit besluit l igt de overweging ten grondslag dat de Monumentenwet

1988 in de weg staat aan het in behandeling nemen van een dergelijke aanvraag. De

Monumentenwet 1988 voorziet immers niet in complexbescherming, maar strekt tot

behoud van individuele monumenten. Volledigheidshalve moet hier nog wel worden

opgemerkt dat hoewel de Monumentenwet 1988 het complexbegrip niet kent, aan een

verzameling van individuele rijksmonumenten een zodanig samenhang kan worden
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toegekend dat deze objecten in technisch administratieve zin in een zogenaamde

complexconstructie kunnen worden ondergebracht. Vereist is dat wel dat alle

individuele objecten vanwege de individuele monumentwaarde als beschermd

monument worden aangewezen,

De brug bij Zaltbommel.

De Stichting heeft op 23 oktober 2002 een aanvraag ingediend om de brug over de

waal bij Zaltbommel aan te merken als beschermd monument. Bij besluit van 13 mei

2004 heeft de Staatssecretaris van ocw afwijzend beslist op deze aanvraag omdat

"de monumentale waarden [van deze brug] NIET voldoende zijn om
aanwijzing als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988
te rechtvaardigen".

Het besluit is als productie 11 door de Stichting
bezwaarschrift overgelegd.

haar (aanvullend)

Voor deze brug is derhalve bij besluit van 13 mei 2004 reeds besloten dat de waarden

ervan onvoldoende zijn om een aanwijzing als beschermd monument in de zin van de

Monumentenwet 1988 te rechtvaardigen. Als gevolg van de uitspraak AbRvs 28

september 2005, 200503986/1, is dit besluit onherroepelijk geworden. Gelet op het

leerstuk van de formele rechtskracht heeft derhalve te gelden dat het besluit van 13

mei 2004 - zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de wijze van totstandkoming -

rechtmatig is.

Zie in deze zin ook de uitspraak van de voorz ieningenrechter van de
Rechtbank Utrecht van 28 maart 2006, rov. 2.7, als productie 15 door de
stichting bij haar (aanvullend) bezwaarschrift overgelegd.

De aanvraag van de Stichting van 29 september 2005 tot complexbescherming van de

12 bruggen doet daaraan niet af. In die zin heeft de Staatssecretaris van OCW in het

besluit van l juni 2006, blz. 5, dan ook terecht overwogen - nadat is opgemerkt dat

het verzoek van de Stichting tot bescherming als complex van de 12 bruggen is

vertaald naar een aanvraag tot individuele bescherming van tot nu toe niet-

beschermde bruggen -:

"[..] dat brugqen ten aanzien waarvan in het verleden is vastgesteld dat zij
onvoldoende individuele waarde uit oogpunt van monumentenzorg bezitten,
niet alsnog als onderdeel van een complex toch voor bescherming op grond
van de Monumentenwet 1988 in aanmerkino kunnen worden qebracht."

In dat verband is dan ook het volgende van belang. Met betrekking tot de brug bij

Zaltbommel heeft de Staatssecretaris van OCW bij besluit van 13 oktober 2005 het

verzoek van de Stichting van 29 september 2005 afgewezen. Het besluit is afgewezen

bij
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op grond van art. 4:6 Algemene wet bestuursrechi (Awb). Naar het oordeel van de

Staatssecretaris betrof de complexaanvraag voorzover het de brug bij Zaltbommel

betreft een herhaalde aanvraag. Daarbij is verwezen naar het reeds genoemde

onherroepelijke besluit van 13 mei 2004.

De Stichting heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van 13 oktober 2005.
Op grond van deze bezwaren heeft een heroverweging van dit besluit plaats-
gevonden. Dit heeft geleid tot het besluit van 7 juli 2006, productie 18 van
het bezwaarschrift, dat morgen aan de orde komt in de zitting van de
bestuursrechter van de rechtbank Utrecht.

De Stichting verwijt de Minister van OCW in haar bezwaarschrift van 11 juli 2006 dat

in het besluit van 1 juni 2006 niet inhoudeliji< zou zijn beslist op het verzoek van de

Stichting tot aanwijzing als groep van 12 bruggen voorzover het de brug bij

Zaltbommel betreft (en die bij Vianen).

Naar het oordeel van de Staat is dit onjuist. Niet alleen heeft de Staatssecretaris van

OCW wel inhoudelijke beslist op de complexaanvraag. Ik wijs hier naar de

besluitmotivering waar op respectievelijk blz. 6 en 7 wordt opgemerkt dat:

"de aanvraag voor 12 bruggen als 66n monument primair [dient] te worden
afgewezen vanwege de intrinsieke onmogelijkheid in het kader van de
Monumentenwet 1988 een zodanige aanvraag, los van de individuele
beoordeling van de afzonderlijke objecten. in behandeling te nemen".

En voorts dat

"ten aanzien van de twaalf bruggen uit het Rukswegenplan 1927 niet
gesproken [kan] vyorden van de aanwezigheid van een groep van
monumenten die in hdn samenhang een zodanige meerwaarde hebben dat
daarop de complexbescherming van toepassing verklaard kan worden."

Ten aanzien van de brug bij Zaltbommel heeft de Staatssecretaris opgemerkt dat

omdat een aanvraag tot bescherming van deze brug inmiddels heeft geleid tot een

afwijzende beslissing, die tot in hoogste instantie is aangevochten is geweest maar

onherroepelijk is geworden, inmiddels vaststaat dat deze brug onvoldoende individuele

waarde als rijksmonument vertegenwoordigt. Derhalve kan de brug

"per definitie ook geen rijksmonument als onderdeel van een complex zijn"

Zie blz.7 van de motivering bij het besluit van 1 juni 2006.

Hetgeen de Stichting aanvoert achter 46-62 van het bezwaarschrift is in die zin ook

niet van belang voor de onderhavige procedure. Het zun feiten en omstandigheden die

zijn meegewogen bij het nemen van het (onherroepelijke) besluit van 13 mei 2004.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notaissen



Daarbij wijs ik er met nadruk op dat blijkens het besluit van 13 mei 2004 ook de door

de Stichting gestelde samenhang met de overige bruggen in ogenschouw is genomen

en, zo merk ik volledigheidshalve op, is gewogen maar te licht is bevonden.

Verder moet nog worden opqemerkt dat ook de statutenwijziging van de Stichting,

waarvan melding wordt gemaakt achter 11 van het bezwaarschrift, geen nieuwe feiten

of omstandigheden levert in de zin van art. 4:6 Awb. De wijziging van de statuten is

bij uitstek een voorbeeld van een omstandigheid waarop art. 4:6 Awb nu juist nief

ziet. Dat is ook logisch. Het zou immers in strijd met het bestuursrechtelijke stelsel

van rechtsbescherming wanneer men een onherroepelijke beschikking langs een

omweg (alsnog) zou kunnen aantasten door het bestuursorgaan te vragen terug te

komen op die beschikking door de statuten te wijzigen en vervolgens een nieuwe

aanvraag in te dienen die - waar het gaat om de brug over de Waal bij Zaltbommel -

naar de inhoud volledig identiek i fgeg: gllEherroelglljk is_geqerd_eeld,_ )=.-.--__
Zie in dit verband de ratio van

toelichting bij deze bepaling.

art. 4:6 van de Awb zoals die volgt uit de memorie van

Tweede Kamer,  Vergader jaar 1988-1989, 2L 22t,  f i .3,  p.94.

Een gelijkluidend standpunt is terug te vinden in de jurisprudentie. Daaruit blijK

tevens dat het algemene rechtsbeginsel, volgens hetwelk niet meermalen wordt
geoordeeld over dezelfde zaak, zich ertegen verzet dat eenzelfde geschil ten tweede

male aan de rechter kan worden voorgelegd. In dit verband wordt bijvoorbeeld
gewezen op de uitspraak AbRvS 28 juli 2OO4, AB 2OO4,352.In deze uitspraak

overwoog de AbRvs het volgende:

"Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in haar uitspraak van
4 april 2003 in zaak nr. 200206442/ 1, AB 2003, 315). geldt het algemene
rechtsbeginsel, waaradn voor de bestuurlijke besluitvorming invulling wordt
gegeven in art. 4:6 Awb, volgens hetwelk niet meermalen wordt geoordeeld
over eenzelfde zaak, I-.1en kan buiten de aanwending van ingevolge de wet
openstaande rechtsmiddelen eenzelfde geschil niet ten tweede male aan de
rechter worden voorgelegd. De in de wet gegeven bepalingen voor het
instellen van beroep verzetten zich ertegen dat door het instellen van beroep
tegen het besluit op een herhaalde aanvraag wordt bereikt dat de rechter de
zaak beoordeelt. als ware het beroep gericht tegen het eerdere besluit."

Het feit dat het besluit van 13 mei 2004 niet inhoudelijk is beoordeeld in de uitspraak

AbRvS van 28 september 2005, 200503986/1 doet - anders dan de Stichting uw

commissie kennelijk wil doen geloven - ook aan dit alles niet af.

Ik verwijs in dit verband naar de uitspraak AbRvS 27 juli 2005, 200203803/1
(UN: AU0147) waarin de Afdeling het volgende overweegt omtrent
toepassing van art. 4:6, lid 2, van de Awb:
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"2.4.3. Anders dan appellant betoogt, is de mogelukheid om een herhaalde
aanvraag met toepassing van art. 4:6, lid 2, van de Awb af te doen niet
beperkt tot gevallen waarin de rechtmatigheid van het besluit op een eerdere
aanvraag materieel is getoetst en is komen vast te staan."

Gezien het voorgaande is de Staat van oordeel dat de Staatssecretaris van OCW in het

besluit van 1 juni 2006 terecht de complexaanvraag voor zover het betreft de brug

over de Waal bij Zaltbommel onder toepassing van art. 4:6, lid 2, Awb heeft afgedaan.

2.2 Brug bij vianen.

Bij besluit van 23 augustus 2005 heeft de Staatssecretaris van OCw afwijzend beslist

op het verzoek van de Stichting - van 12 september 1999 - om de boogbrug bij

Vianen aan te wijzen als qeschermd monument. Dit besluit kwam niet als een

donderslag bij heldere hemel. Integendeel, in het besluitvormingsproces hebben alle

belanghebbenden en de Raad voor cultuur geadvisderd ne6atief te beslissen.

Ik verwijs in dit verband naar de motivering bij het besluit van 23 augustus
2005, door de Stichting als productie 8 bij bezwaarschrift overgelegd.

Dat is ook niet verwonderlijk. De brug blijkt onvoldoende monumentale waarden te

hebben om een aanwijzing te rechtvaardigen. De brug vormt ook geen aanvulling op

het reeds van rijkswege beschermde bestand van vergelijkbare bruggen. Overigens is

bij de beoordeling meegewogen dat de brug bij Vianen onderdeel vormt van de 12

bruggen uit het Rijkswegenplan L927.

Zie motivering bij het besluit van 23 augustus 2005, productie 82 van de
door de Minister van OCW overqelegde producties.

De bezwaren die de stichting tegen het besluit van 23 augustus 2OO5 naar voren heeft

gebracht. zijn in het besluit van de staatssecretaris van OCW van 12 juni 2006

ongegrond verklaard (waarbij moet worden opgemerkt dat de beslissing op bezwaar

geheel in overeenstemming is met het advies van de Commissie voor bezwaarschriften

van 4 mei 2006).

Morgen dient bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Utrecht de
beroepsprocedure die de Stichting naar aanleiding van dit besluit heeft
ingesteld.

De aanvraag tot complexbescherming van de Stichting van 29 september 2005 heeft.

zoals reeds opgemerkt. ook betrekking op de brug bij Vianen. Bij besluit van 17

oktober 2005 heeft de Staatssecretaris van OCW op grond art. 4:6 Awb de aanvraag

voorzover betrekking hebbend op de brug bij Vianen afgewezen, Daarbij is verwezen

naar het besluit van 23 augustus 2005 en is aangegeven dat het verzoek tot
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complexbescherming van de 12 bruggen van het Rijkswegenplan niet een nieuw feit
oplevert in de zin van art. 4:6 Awb. Bij besluit van 7 juli 2006 heeft de minister de
tegen het besluit ingediende bezwaren gegrond verklaard en het besluit herroepen.
Daarbij is (echter) verwezen naar het besluit van de Minister van ocw van 1 juli 2006
en is aangegeven dat dit besluit in de plaats komt van het besluit van 17 oktober
200E

Morgen dient bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Utrecht de
beroepsprocedure die de Stichting naar aanleiding van de beslissing op
bezwaar van 7 juli 2006 heeft ingesteld.

De Staat is van mening dat de Staatssecretaris in redelijkheid tot het besluit van 1 juni
2006 heeft kunnen komen (zeker) waar het gaat om hetgeen is opgemerkt over de
brug bij vianen (en de brug bu zartbommer). Hetgeen de stichting heeft aangevoerd in
haar bezwaarschrift doet daaraan niet af en levert zeker geen nieuwe feiten en/of
omstandigheden op. voor het overige verwus ik naar.het ambtsbericht van de Minister
van OCW en hetgeen zojuist is opgemerkt door de gemachtigde van de minister.

3 Conclusie

Gezien het voorgaande en hetgeen is opgemerkt door de gemachtigde van de Minister
van OCW, waarbij de Staat zich aansluit, is de Staat van oordeel dat het
bezwaarschrift van de stichting ongegrond dient te worden verklaard en ziet de staat
voorts niet in dat het besluit van l juni 2006 ingetrokken zou moeten worden dan wel
dat met inachtneming van de door de Stichting aangevoerde bezwaren een
heroverweging van dit besluit zou moeten plaatsvinden. Naar het oordeel van de staat
is het besluit van l juni 2006 in overeenstemming met de daarvoor geldende
wettelijke vereisten en kan het besluit de toets der kritiek doorstaan, ook voor wat
betreft hetgeen is beslist met betrekking tot de bruggen bij Zaltbommel en Vianen.

behandeld door E.H.P. Brans
co.respondentie postbus 11756. 2502 AT Den Haag
telefoon (070) 515 32 32
fax (070) 515 30 66
e-mail ehp. brans@pelsrijcken. nl
zaaknummer 10016253
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