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Hoorzitting
PLEITNOTITIES VAN MR. E.D.M. Verboom

Te Zoetermeer d.d. 14 november 2006
Zaaknummer BC 060447

COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN
VAN HET MINISTERIE VAN OG en W

Inzake:

DE STICHTING BOOGBRUG VIANEN

Tegen:

HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
WETENSCHAP

Geachte commissie,

Het verzoek tot aanwijzing van de 12 stalen verkeersbruggen uit het Rijkswegenplan 1g27
als rijksmonument is behandeld door de RUksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ).

In de beslissing van 1 juni 2006 op de aanvraag wordt gesuggereerd dat het intrinsiek
onmogelijk zou zijn om een zodanige aanvraag in het kader van de monumentenwet in
behandeling te nemen, omdat de monumentenwet het begrip ensemble, groep of complex
niet kent. volgens de RDMZ vindt in geval van een complexaanvraag eerst een individuele
beoordeling van de monumentale waarde van elk tot dit complex behorend object plaats en
wordt na een positieve individuele beoordeling pas bezien of er daarnaast sprake is van
voldoende samenhang in architectonisch of cultuurhistorisch opzicht om het als onderdeel
van een eenheid te kunnen aanmerken en het als zodanig te registreren in het
monumentenregister.

Ten aanzien van de 12 bruggen uit het Rijkswegenplan 1927 zou volgens de RDMZ
overigens niet gesproken kunnen worden van een complex wegens het ontbreken van
samenhang in ruimtelijke en visuele zin. In zijn ambtsbericht (BJz-06t247) doet de RDMZ het
zelfs voorkomen alsof het om 12 over het gehele land verspreide bruggen zou gaan
waartussen geen enkele samenhang bestaat. Het Rijkswegenplan 1927 zou volgens de
RDMZ onvoldoende grondslag bieden om aan de 12 bruggen een zodanige samenhang toe
te kennen dat zij voor een behandeling als complex in aanmerking zouden kunnen komen.
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Bescherming van de 12 bruggen als complex zou volgens de RDMZ nog om een derde
reden niet mogelijk zijn, namelijk omdat er ten aanzien van 2 bruggen reeds
(onherroepelijke) afwijzende beslissingen op de individuele aanvraag zou zijn genomen.

Reclamante heeft in haar aanvullend bezwaarschrift van.14 augustus 2006 uitvoerig en
gemotiveerd aangegeven dat en waarom (ook) deze laatste stelling, die overigens bezijden
de waarheid is, niet kan standhouden.

Inmiddels heeft reclamante beroep ingesteld tegen de weigering om de complexaanvraag
voor wat betreft de bruggen over de Lek bij Vianen en de wdal bi.l Z'altbommer in
behandeling te nemen. De behandeling ter terechtzitting van deze beroepsprocedures vindt
morgen (15 november 2006) plaats in de rechtbank te Utrecht.

Reclamante acht het in strijd met een goede procesorde dat de RDMZ vooruiflopend op een
onherroepelijk gerechtelijk oordeel over zijn weigering om de Lek- en de waalbrug in het
kader van de complexaanvraag (opnieuw) in behandeling te nemen, reeds uitgaat van zi;n
absolute gelUk met betrekking tot deze weigering. Reclamante heeft aangetoond dat er ten
tijde van de MlP, MSP en deze individuele aanvragen nog onvoldoende informatie over het
onderhavige monumentencomplex voorhanden was.

ocw heeft in haar afwijzende beschikkingen m.b.t. de bruggen bij Vianen en Zaltbommel de
ensemblewaarde van deze bruggen ten onrechte geheel buiten beschouwing gelaten. lk*em-
onderstaand hierotrteruo.

Het feit dat de Stelling van Amsterdam in het kader van de monumentenwet als
rijksmonument is aangewezen bewijst dat het wel degelijk intrinsiek mogelUk is om ook een
aanvraag als de onderhavige in behandeling te nemen.

Uit het boekwerk "synopsis l" dat reclamante als productie 24 in het geding heeft gebracht
blUkt dat de 12 bruggen uit het Rijkswegenplan in maar liefst 5 verschillende opzichten een
onmiskenbare en onlosmakelUke samenhang vertonen, terwijl de samenhang tussen de
verschillende onderdelen van de stelling van Amsterdam veelal enkel berust op het feit dat
deze onderdelen deel uitmaken van de Stelling van Amsteroam.
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De aanwijzing van de stelling van Amsterdam als monument bevestigt tevens dat een
visueel ruimtelUke samenhang geen conditio sine qua non is voor aanwijzing van de tot her
complex behorende onderdelen. In zijn voormelde ambtsbericht suggereert de RDMZ dat het
vaste jurisprudentie zou zijn dat de visueel ruimtelijke samenhang een conditio sine qua non
zou zijn voor aanwijzing als complex zonder daarvan ook maar enig bewijs te leveren. Die
jurisprudentie is er namelijk niet. De aanwijzing van de stelling van Amsterdam bevestigt ook
dat niet alle onderdelen van een complex even gaaf en even monumentwaardig hoeven te
zijn. sterker nog: van de forten behorend tot de stelling van Amsterdam zijn er diverse in
zeer slechte staat, van enkele werken z|jn nog slechts enkele restanten over en sommige
werken zijn zelfs geheel verdwenen en onherkenbaar.

De stelling van de RDMZ dat de door reclamante gestelde samenhang tussen de bruggen
inmiddels niet meer aanwezig zou zijn op grond van het vooruitzicht dat 3 van de bruggen uit
de complexaanvraag volgens de RDMZ niet meer in aanmerking zouden kunnen komen voor
rechtsbescherming, kan zoals gezegd evenmin stand houden. Het is namelijk nog maar zeer
de vraag of de voorspellingen van de RDMZ in rechte zullen kunnen standhouden.

De fysieke samenhang tussen de bruggen is gelegen in
1. de architectonische en bouwkundige evolutionaire ontwikkelingen
2. de 12 knooppunten van hoofdaderen

3. de vervlechting tussen de bouwbedrijveir en de bruggen
4. de ontstaansreden van het Bruggenbureau waaruit de Bouwdienst RWS is ontstaan.

Ten aanzien van het gehele complex heeft ocw tot op heden nagelaten zich uit te laten
over de onlosmakelijke samenhang die tussen deze bruggen bestaat.

niet beoordeeld is: de historisch-geografische ensemblewaarde ontstaan door
de ruimtelijke samenhang van knooppunten tussen hoofdverkeerswegen en
hoofdwaterwegen

niet beoordeeld is: de cultuurhistorische ensemblewaarde die ontstaan is
vanwege de onlosmakelijke samenhang met het Rijkswegenplan 1927 , de
ontstaansreden van het Burggenbureau en de Bouwdienst RWS en de relatie met
het oeuvre van ingenieur Harmsen
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niet beoordeeld is: de geschiedkundige ensemblewaarde van de 12 bruggen
m.b.t. WO ll (deze is in zeer hoge mate gewaardeerd door de gemeente Arnhem
"icoon voor de wederopbouw van Nederland na WO ll',).
Niet beoordeeld is: de sociaal-economische ensemblewaarde voortvloeiend uit
de vervlechting van de 12 bruggen met de zestien Nederlandse staalverwerkende
bedrijven, hetgeen kenmerkend is voor het interbellum
Niet beoordeeld is: de architectonische en bouwtechnische ensemblewaarde
waarin de evolutionaire Nederlandse ontwikkeling van vakwerkligger naar
verstijfde staafboogbrug fysiek te ervaren is.

Conclusie:

Reclamante kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de RDMZ en Rijkswaterstaat enkel
erop uit zijn om het onderhavige monumentencomplex om zeep te helpen althans de
eenheid ervan definitief te verstoren.

De hoofdvraag die voorligt luidt: is het complex van deze 12 bruggen van algemeen belang
wegens zijn schoonheid, z|jn betekenis voor de wetenschap of zijn cultuurhistorische
waarde. Reclamante is van mening dat deze vraag alsnog serieus in behandeling genomen
moet worden.
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