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Beste Wim,

Bijgaand de beslissing op bezwaar inzake de complex-aanvraag, ondertekend door Maria van
der Hoeven, die volgens mij niet (meer) bevoegd was ??

lk moet hem nog lezen 
;. l

We hebben nog contact.

Prettig weekend !

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADVOCATENPRAKTIJK VERBOOM IS BEPERKT TOT HEI BEDRAG DAT IN HEI
DESBEIREFFENDE GEVAL ONDER HAAR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBEIAALD,
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Den Hoo9

De minister von onderwi js,  cul tuur en wetenschop

BESLUIT:

bovengenoemd bezwoorschr i f t  op de gronden genoemd in het odvies von de commissie voor de
bezwoorschr i f ten ongegrond te verkloren, het beslui t  in stond te loten en het verzoek om toekenning
von s):hodevergoeding of ie wijzen.
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( M o ri o I.A:VEiIEI-FIOEV-e n)

u kunt tegen deze beschikking beroep instel len bi j  de sector bestuursrecht von de rechtbonk te
utrecht,  Postbus 16005, 3500 LA Utrecht.  Het beroepschri f t  moet binnen zes weken no de dog woorop
de beschikking u is toegezonden oon de rechtbonk worden gestuurd.

nZ l"be'z"y

besl issend op het bezwoorschr i f t  d.d.  11jul i  2006 nomens de St icht ing Boogbrug Vj0nen te lJsselstein,
ingediend door mr.  E.D.M. verboom, odvocoot-gemocht igde, noder oongeyuld bi l  br ief  von 14 ougustus
2006,
tegen het beslui t  d.d.  l  juni  2006, kenmerk l4S-2005-4330;-433 5;-4336;-4338; -4339: '4342: '4343:-
51L7;-5118;-5119 en -5120, woorbi j  is besloten, gelet  op de ort ikelen 3 en 4 von de N4onumentenwet
1988, het verzoek von voornoemde St icht ing tot  oonwi jz ing ols 66n gezomenl i jk beschermd monument
met betrekking tot  de groep von twoolf  stolen bruggen, ols omschreven in de oonvroog, of  te wi jzen en
deze objecten niet  ols 66n gezomenl i jk beschermd monument (mon u mentencom plex) oon te wi jzen;

gezien het hierbi j  gevoegde odvjes von de Commissie voor de bezwoorschr i f ten von het Minister ie von
Onderwi js,  Cultuur en Wetenschop d, d.  8 februor i  2007;



De Commissie voor de bezwaarschriften
van het Ministerie van Onderwiis, Cultuur en Wetenschap

ADVIES

o

Zaaknummer: 8C06O447

lnzake het bezwaarschrift d.d. 11 juli 2006 namens de Stichting Boogbrug Vianen te
lJsselsteln (verder te noemen: bezwaarde) ingediend door mr. E.D.M Verboom, advocaat-
gemachtigde, nader aangevuld bij brief van 14 augustus 2006,

tegen

de brief van de slaatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap' (toen) mr. Medy C'
van der Laan (verder te noemen: de staatssecretaris) d d. 1 juni 2006, kenmerk MS-2005-
4330:-4335:-4336;'4338;-4339;-4342i4343i51 17 i511 8;-51 1 9 en -51 20.

Uit de stukken en het verhandelde ter hoorzitting is de commissie - samengevat - het
volgende gebleken.

Feiten

voor een meer omvaftend overzicht van alles wat zich in het kader van de verzoeken tot
aanwijzing van een of meer der bruggen, opgenomen in het Riikswegenplan 1927' tot
vooriiar i006 heeft afgespeeld, verwiist de Commissie voor de bezwaarschriften naar haar
advies van 4 mei 2006 (inzake nrs. 8C051532, 8C051643 en 8C051650) Voor zovervan
betang wordt daaruit hier nog het volgende vermeld.

Bij brief van 12 december 1999 heeft bezwaarde verzocht om de stalen boogbrug over de
Lek bij vianen aan te wijzen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet
1988. Bij besluit van 23 augustus 2005, onder kenmerk RW1999235 is dit verzoek
afgewezen. Tegen dit besluit heeft bezwaarde op 29 seplembel 2005 een bezwaarschrift
iniediend. Bij blsluit van 12 juni 2006, CFI/BG5-2006/98762 M, is dit bezwaarschrift
origegrond verktaard. Tegen dit besluit heeit bezwaarde een beroepschrift ingediend, welk
oeioep op 15 november 2006 bii de sector bestuursrecht van de rechtbank Utrecht is
behandeid. Bij uitspraak van 13 december 2006, nrs. SBR 06/2826' 3116 en 3180, heeft de

rechtbank dit beroep (onderdeel 0612826) ongegrond verklaard.

Bij brief van 21 oklobet 2oo2 heeft bezwaarde verzocht om de stalen verkeersbrug over de
Waal bij Zaltbommel aan te wijzen als beschermd monumsnt in de zin van de
Monum'entenwet 1988. Dit verzoek is bij besluit van 13 mei 2004, kenmerk RNo-2002-3075,
atgewezen. In de beslissing op bezwaar van 20 september 2004, kenmerk CFVBGS-
2ob4li 05888 M, is het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard, aangezien bezwaarde niet

als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb kan worden aangemerkt, nu zij
btijkens h;ar statuten niet de belangen van deze brug behartigt. Het beroep en het daartegen
ingestelde hoger beroep zijn ongegrond verklaard'.

Naar aanteiding van deze procedure heeft de stichting Boogbrug vianen haar statuten
gewijzigd in die zin dat zij thans als doelstelling heeft het behoud van de twaalf bruggen over

Je giote rivieren die gebouwd zijn in het kader van het Bijkswegenplan 1927 '

1 Afdeting bestuursrechtspraak van de Raad van state van 28 sept€mber 2005, nr. 200503986/l .



Bij brief van 29 september 2005 heeft bezwaarde een aanvraag ingediend om de twaalt
stalen bruggen die in de periode van 1930 tot 1943 jn het kader van het Fijkswegenplan
1927 zijn gebouwd, als geheel aan te wijzen als beschermd monument.

Bij besluiten van 13 en .17 oktober 2005, respectievelijk met kenmerk MS-2005-4338 en MS-
2005-4340, heeft de staatssecretaris besloten om de brug over de Waal bij Zaltbommel resp.
de brug over de Lek bij Vianen niet als beschermd monument aan te wijzen, waarbij de
staatssecretaris op grond van artikel 4:6 van de Awb hselt verwezen naar de hierboven
genoemde afwijzende besluiten ten aanzien van deze bruggen.

Bij bezwaarschrilten van 21 november 2005 heelt bezwaarde tegen beide laatstgenoemde
besluiten bezwaar gemaakt.

Bezwaarde heett op 13 februari 2006 verzocht om een voorlopige voorziening, omdat
Rijkswaterstaat was begonnen met de sloop van de brug bij zaltbommel. Bij uitspraak van 28
maart 2006 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht het besluit van de
staatssecretaris van 13 oktober 2OO5 geschorst tot zes weken nadat de staatssecretaris een
besluit heett genomen op de aanvraag van 29 september 2005, die ziet op het geheel van de
tvvaalf bruggen.

In reactje op hervatte sloopwerkzaamheden op 3 april 2006, heett bezwaarde een kort
gedjng aangespannen tegen de staalssecretaris. Op 11 april 2006 heeft ds
voorzieningenrechter van de rechlbank 's-Gravenhage in kort geding vonnis gewezen. Hierbij
is de Staat der Nederlanden geboden ervoor zorg te dragen dat de sloop van de brug over de
Waal bij Zaltbommel zal worden aangehouden tot zes weken nadat de staatssecretaris een
primaire beslissing heeft genomen ten aanzien van de (complex-) aanvraag van 29
september 2005 voor zover die ertoe strekt de twaalf bruggen als groep aan te wijzen als
beschermd monument.

ln haar advies van 4 mei 2006 inzake de bezwaarschriften van 2J november 2005 ( nrs.
8C051643 en 8C051650) heeft de Commissie voor de bezwaarschritten (verder: de
commissie), onder verwijzing naar voormelde uitspraak van de voorzieningenrechler van de
rechtbank Utrecht van 28 maart 2006, de staatssecretaris geadviseerd de besluiten van 13
en 17 oktober 2005 te herroepen en alsnog een primair besluit te nemen over de aanvraag
voor zover deze strekt tot de aanwijzing van de 12 bruggen als een onlosmakelijk geheel en
daarbij enige, in dat advies genoemde punten in overweging te nemen.

Bij besluit van 1 juni 2006 heelt de staatssecretaris het in de brief van 29 september 2005
vervatle verzoek van bezwaarde tot aanwijzing als 66n gezamenlijk monument met
betrekking tot de groep van twaalf stalen bruggen als omschreven in de aanvraag afgewezen
en deze objecten niet als gezamenlijk besclaermd monument (monumentencomplex)
aangewezen,

Met de qeslissing op bezwaar van 7 .iuli 2006, kenmerk CFI/BGS-2006/I 13899M, heeft de
minister' overeenkomstig het advies van de commissie het bezwaarschrift tegen het besluit
van 17 oktober 2005 gegrond verklaard en laatstgenoemd besluit herroepen.
Met de beslissing op bezwaar van 1 7 juli 2006, kenmerk CFI/BGS-2006/ l 15263M, heeft de
minister overeenkomstig het advies van de commissie het bezwaarschrift tegen het besluit
van 13 oktober 2005 gegrond verklaard en het besluit van 13 oktober 2005 herroepen.
Bij beide besluiten heeft de slaatssecretaris verwezen naar haar (primaire) besluit van 1 juni
2006, dat daarmee in de plaats komt van de onderscheiden besluiten van 13 en 17 oktober
2005.
Tegen beide besluiten op bezwaar heeft bezwaarde een beroepschrift ingediend. Bij
voornoemde uitspraak van 13 december 2006, nr. SBB 06/2826, 31 1 6 en 3180, heeft de
rechtbank dit beroep (onderdelen 06/31 16 en 3180) ongegrond verklaard.

'? Aangetegenheden op het lerrein van de monumentenzorg behoron sinds begin juli 2006 tot d€ porleleuille van de
minisler.



Bij brief van 11 juli 2006 is namens bezwaarde bezwaar gemaakt tegen voornoemd besluit
van 1 juli 2006.

Rijkswaterstaat heeft op 21 augustus 2006 een persbericht verspreid met de mededeling dat
de sloopwerkzaamheden aan de brug bij Zaltbommel zijn hervat. Per 23 augustus 2006
waren deze werkzaamheden gestaakt in verband met een door bezwaarde aangespannen
kort geding.
De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft op I september 2006 in kort
geding vonnis gewezen en de Staat geboden ervoor zorg te dragen dat de sloop van de brug
over de Waal bi Zaltbommel zal worden aangehouden totdat de terzake bevoegde
voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht op verzoek van de Staat een oordeel heeft
gegeven met betrekking tot het besluit van 1 juni 2006 en de daaraan ten grondslag liggende
overwegingen.

Bij brief van 29 september 2006 is namens de minister een ambtsbericht aan de commissie
toegezonoen.

Bij brief van 6 november 2006 zijn namens bezwaarde nadere stukken ingediend.

Bij brief van 6 november 2006 is aan de Commissie voor de bezwaarschriften namens d6
eigenaar van de bruggen, de Staat der Nederlanden, een kopie van het rapport van Tecona
B,V. "Conditionering Waalbrug bij Zaltbommel" van 28 juni 2006 toegezonden.

Op 14 november 2006 heeft de commissie, in tegenwoordigheid van mn F.D.R. van Motman
als secretaris, een hoorzitting gehouden. Namens bezwaarde hebben mr. E.D,M. Verboom,
advocaat-gemachtigde, en W.J. van Sijl, voorzitter Stichting Boogbrug Vianen, een nadere
toelichting gegeven. Namens de minister heeft M.J. Sypkens Smit het woord gevoerd.
Namens de Staat der Nederlanden als eigenaar van de bruggen hebben mr. E.H.P. Brans,
landsadvocaat, B.J.T. Smit, Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland, R. Santifoort,
Rijkswaterstaat, directie Utrecht en mr. F.S. de Waal, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland,
het woord gevoerd.

Op 15 november 2006 heeft de commissie de uitspraak van de voorzieningenrechter van de
rechtbank Ulrecht d.d. 15 november 2006 (zaaknummer SBR 06i3347 W) ontvangen. De
voorzieningenrechter heeft in deze uitspraak een voorlopig oordeel geveld over het besiuit
van de staatssecretaris van 1 juni 2006.

Het verslag van de hoorzitting en de pleitnotities zijn aan dit advies gehecht en worden hier
als ingelast beschouwd.

Toepasseliike reqelinq

Te dezen zijn van toepassing:

. de Monumentenwet 1988

. de Algemene wet bestuursrecht

Standpunt van bezwaarde

Bezwaarde voert - samengevat - het volgende aan.
Bezwaarde stelt, in tegenstelling tot hetgeen in de besluitvorming daarover wordt opgemerkt,
dat uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechlspraak van de Raad van State (ABBS)
terzake blijkt dat de aanwijzing van monumenlencomplexen op verschillende wijzen
plaatsvindt. Nu eens wordt zowel het complex alsmede de samenstellende onderdelen ervan
tegelijkertijd als beschermd monument aangewezen, dan weer wordt een complex
aangewezen als beschermd monument, zonder aparte vermelding (en aanwijzing) van de
samenstellende delen. Anders dan in de beslultvorming wordt gesuggereerd hoeft het
onlbreken van een ruimteliik visuele relalie tussen verschillende onderdelen van een complex



volgens de ABBS (uitspraak d.d. 10 mei 2006, aaakfi.200507970/1) geenszins aan de
kwalilicatie "complex" in da weg te staan. Voor zover er een individuele beoordeling heeft
plaatsgevonden van de bruggen die deel uitmaken van de onderhavige complexaanvraag, is
tot op heden ten aanzien van geen enkele brug onherroepelijk besloten dat deze
onvoldoendg waards uit het oogpunt van monumentenzorg zou bezitten.
De stelling in de besluitmotivering dat ten aanzien van de brug bi Zaltbommel reeds eerder
volledige procedure gevoerd zou zijn, waarbij de Raad van Slate onherroepelijk geoordeeld
zou hebben dat de verkeersbrug bij Zaltbommel niet valt aan te merken als beschermd
monument, is onjuist.
In de besluitmotivering wordt, in tegenstelling tot wat is besloten in de beslissjng op bezwaar
van 17 juli 2006, inhoudelUk met geen woord gerept over de brug bi.i Zaltbommel, maar wordl
volstaan met het (vernietigde) besluit van de staatssecretaris d.d. 13 oktober 2005 te
herhalen.
In de besluitmotivering wordl bovendien gesteld dat de waardering van de verkeersbrug als
complex-onderdeel reeds mede betrokken zou zi.in geweest in de afweglng die aan het
besluit van 13 mei 2004 ten grondslag heeft gelegen. Dit is onjujst en staat haaks op het
oordeel van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht d.d. 28 maart 2006. Gelet op
de gebrekkige motivering, die aan dit besluit ten grondslag ligt, is de kennelijke vrees bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMz)' gerechtvqardigd, dat dit besluit in (hoger)
beroep niet zal kunnen standhouden. Uit de motivering bij dit besluit blijkt namelijk dat de
staatssecretaris in het geheel geen rekening heeft gehouden met de adviezen van de ., l i .
gemeenten Zaltbommel en NeerijneR. In een uitspraak van 2l juni 2006 (zaaknummer
200508844/1) heeft de Raad van State geoordeeld dat zowel aan de redengevende
omschriving als aan de adviezen van de gemeente en de provincie alstegel een grool
gewicht moet worden toegekend,
Hoewel ten aanzien van de brug over de Lek bij Vianen de minister op 7 juli 2006 heeft
beslist, dat alsnog inhoudelijk op de complexaanvraag moet worden beslist, tracht de RdMz
hier volgens bezwaarde opnieuw aan te ontkomen, door via het zogenaamde inhoudelijke
besluit van I juni 2006 de aanvraag onder verwijzing naar artikel 4:6 wederom niet in
behandeling te nemen.
Bezwaarde verzoekl om een vergoeding van de kosten die in de bezwaarprocedure zijn
gemaaKr.

Voor het overige zij verwezen naar het bezwaarschrift, de pleitnotitie en het verslag van de
hoorzitting.

Standpunt van de eioenaar

De eigenaar voert - samengevat - het volgende aan.
De staat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) is eigenaar van de bruggen bjj 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 zodanige slechte positie dat deze
een direct gevaar oplevert voor het milieu en de veiligheid van het scheepvaartverkeer.
Rijkswaterstaat heeft 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 Boogbrug Vianen
tegen de Staat (Minister van Verkeer en Waterstaat) aanhangig gemaakt inmiddels
stilgelegd, hetgeen tot een aanzienlijke schade heeft geleid voor de Staat. Voor het overige
sluit de Staat zich aan bij hetgeen is opgemerkt in het ambtsbericht.

Standpunt van de minister

De minister voert - samengevat - het volgende aan.
Het is naar het oordeel van de minister niet bij voorbaat mogelijk om een groep objecten aan
te wijzen als 66n onscheidbaar monument; althans de aanvraag dient zich te vertalen in de
beoordeling van de afzonderlijke objecten die betrokken zijn. Vervolgens bestaat dan voor de
minister de mogelijkheid om een zodanige samenhang aan die objecten toe te kennen, dat er

3 Sedert 1 november 2006 opgegaan in de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
IRACM).



aanleiding is het geheel als complex aan te merken en als zodanig te omschrijven en in het
register van beschermde monumenten op le nemen.
Het verzoek van bezwaarde d.d. 29 september 2005, dat is gepresenteerd als een verzoek
tot aanwijzing van een groep van 12 bruggen als 66n monument is dan ook terecht zodanig
vertaald naa|12 individuele verzoeken tot aanwijzing. Het aangevoerde argument dat
complex en onderdelen gelijktijdig worden aangewezen is geen bewi.is of een aanvraag als
complex uitgangspunt kan zijn.
In de waardering van de onderdelen van het complex waar de door bezwaarde aangehaalde
uitspraak van ABRvS van 10 mei 2006 betrekking op heeft, wordt wel degelijk de ruimtelijk-
visuele relatie genoemd. Het gedeelte waar bezwaarde op doelt heeft enkel betrekking op het
advles van de gemeenteraad, welke belanghebbende aangrijpt als grief. Het geeft aan dat
het ruimtelijk aspect er wel toe doet. Hel hangt echter van de concrete omstandigheden af
welke grondslagen bijdragen aan de erkenning dat er sprake is van een
monumentencomplex. Dat kan de visuele relatie zijn, maar moet tevens een functionele of
cultuur-historische relatie zijn.
Niet het enkele feit dat een object deel uitmaakt van een complex levert een meerwaarde op,r
maar het complex geeft een meerwaarde aan het samenstel van beschermde monumenten, :'
ln het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van het ministerie van OCW d.d. 4
mei 2006 wordt hierover opgemerkt: alle samenstellenda onderdelen als zodanig dienen
immers voldoende monumentale waarde te hebben en de waarde van het complex is in teite
gelegen in de meetwaarde die de (onlosmakelijke) samenhang der objecten vormt.
De overwegingen in de bestreden beslissing zijn t.a.v. het aspect compleetheid gericht
geweesl op de confrontatie tussen het verzoek om de 12 bruggen als e6n monument te
beschouwen en deze twaalf bruggen dan ook als een onlosmaKelijke ednheid aan te merken,
tegenover de vaststelling dat de twee bruggen, over de Lek bij Vianen en die over de Waal bij
Zaltbommei, reeds om inhoudelijke gronden zijn afgewezen en daarnaast de vooruitzichten
van de brug bij Moerdijk op inhoudelijke gronden van mate van oorspronkelijkheid gering zijn.
Wanneer van de twaalf objecten er naar verwachting minimaal drie afvallen, is de vraag
gerechtigd ol alsdan in de ogen van bezwaarde er nog sprake is van 66n onaangetast
monument. De benadering van bezwaarde om de groep ult het Bijkswegenplan 1927 bij
voorbaat uitsluitend als 66n object (complex) te beschouwen staan een evenwichtige en
praktische benaderlng om de objecten op hun individuele waarde uit het oogpunt van de
monumentenzorg te bekijken in de weg.
Bezwaarde maakt een verkeerde voorstelling van zaken door te suggereren dat in de
bestreden beslissing van 1 luni 2006 ten aanzien van de brug bij Zaltbommel toch weer naar
de, bij besluit van 17 juli 2006 herroepen, beslissing van 13 oktober 2005 wordt verwezen.
De door bezwaarde aangehaalde passage staat immers bij ds weergave van de wijze van
behandeling tot aan het moment van de nieuw te nemen beslissing op de complex-aanvraag.
Voorts was op het moment van de bestreden beslissing op 1 juni 2006 weliswaar een advies
uitgebracht terzake de aangevallen beschikkingen van 13 oktober 2005, maar nog geen
beslissing op bezwaar genomen, dus Was sr op dat moment nog geen sprake van herroeping
van de alwijzing van de brug bij Zaltbommel op grond van artikel 4:6 Awb.
Bij de bestreden beslissing van I juni 2006 heeft de staatssecretaris zich uitgelalen over de
vraag, ol een aanwijzing als complex Uberhaupt mogelijk is en uit het oogpunt van
monumentenbeleid wenselijk is, die commissie voor bezwaarschrilten in haar advies van 4
mei 2006 heett gesteld. Op basis van een ruime motivering is de staatssecretaris tot de
conclusie gekomen dat een dergelijke complex-aanvraag van twaall over het gehele land
verspreid liggende bruggen als 66n onverbrekelijk monument niet past binnen het systeem
van de Mw '88 en daarnaast ook problemen oproept zodat da aanvraag dient te worden
afgewezen. Daarmee zijn impliciet alle tot de aanvraag als ensemble behorende twaalt
bruggen als complex-onderdeel afgewezen en behoeft niet individueel op de brug bij
Zaltbommel en Vianen te worden ingegaan. Toch is bij de beslissing van 1 juni 2006 het
gestelde ensemble getoetst en is de staalssecrelaris tot de conclusie gekomen dat de
feitelijke situatie geen dan wel onvoldoende grondslag biedt om aan de onderscheidene
objecten een zodanige samenhang toe te kennen, dat ze als ensemble in de tot nu toe door
de Rijksdienst gehanteerde betekenis kunnen worden aangemerkt en daarmee evenlueel
bescherming zouden kunnen verkrijgen.
De minister ziet niet in waar zij in strijd mel een goede procesorde zou hebben gehandeld.
Wanneer tot in hoogste instantie het bozwaar tegen de beslissing van 13 mei 2004 en het
daaropvolgend beroep en hoger beroep zijn behandeld, welke uiteindelijk heeft geleid tot de



uitspraak van de Baad van State d.d.28 september 2005, waarbij het oordeel van de
rechtbank wordt bevestigd, dan is dat overeenkomstig de gangbare jurisprudentie gebeurd;
er is geen procesorde geschonden.
De aanvraag van bezwaarde omvat twaalf objecten, los verspreid over twee derde deel van
Nederland. Deze aanvraag valt ver buiten het kader van wat tot nu toe gebruikelilk is, wat
binnen het kader van de bestaande Mw'88 systeemtechnisch als mogelijk wordt geacht,
respeciievelijk door de minister als wenseliik wordt ervaren. Het wordt niet wenselijk geacht
dergeliike aanvragen tot compiex te aanvaarden, omdat het de gelegenheid biedt tot het
willekeurig bijeenvoegen van objecten tot een complex. De aanvragen worden rulmtelijk en
functioneel onbegrensd en op elke aanvraag zou moeten worden ingegaan met als
consequentie de wettelijke voorbescherming.
De minister verwerpt tot slot de stelling dat er alles aan wordt gedaan de complexaanvraag te
doen stranden. De minister is van mening dat een dergelijke aanvraag als door bezwaarde
ingediend om een groep van objecten als 66n monument te doen aanwijzen, gelet op het
systeem van de monumenlenwet zich er niet toe leent deze aanvraag uitsluitend als complex
in behandeling te nemen.

Voor het overige zi.i verwezen naar het ambtsbericht en het verslag van de hoorzitting.

Overweqinqen van de commissie

Ten aanzien van de ontvankeliikheid

De brief van d.d. I juni 2006, kenmerk MS-2005-4330;-4335;-4336;-4338;-4339i4942i
4343;-5117;-5118;-5119 en -5120 van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap bevat een besluit waartegen ingevolge de Algemens wet bestuursrecht bezwaar
kan worden gemaakt. Het betreft een besluit waarbij de staatssecretarjs het verzoek van
bezwaarde tot aanwijzing als 66n gezamenlijk beschermd monument met betrekking tot de
groep van twaalf stalen bruggen, als omschreven in de aanvraag, heeft afgewezen en heeft
besloten deze objecten niet als d6n gezamenlijk beschermd monument
(monumenlencomplex) aan te wijzen. Het belang van bezwaarde, als stichtjng die onder
meer als statutaire doelstelling heeft het behoud van de twaalf bruggen over de grote rivieren
die gebouwd zjjn in het kader van het BUkswegenplan '1927, is een belang als bedoeld in
artikel l:2, derde lid, Awb bij het bestreden besluit. Aangezien het bezwaar voorts tidig is
ingediend, is bezwaarde ontuankelijk jn haar bezwaar tegen voornoemd besluit.

Ten aanzien van de inhoud van het bezwaar

Algemeen

Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 kan de minister. al dan niet oD
verzoek van belanghebbenden, onroerende monumenten aanwijzen als beschermd
monument.

De wel verstaat onder monumenten onder meer alle v66r ten minste viftig jaar vervaardigde
zaken, die van algemeen belang zi.in wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of
cultuurhistorische waarde (artikel 1, onder b, ten eerste, van de Monumentenwet 1988). De
vraag of een object van voldoende algemeen belang is hangt van verschillenden factoren af.
Onder meer moet gedacht worden aan ouderdom, kunsthistorische betekenis,
archjteclonische bijzonderheden, de vraag ot er meer axemplaren van bestaan, de ligging en
functie welke het gebouw in het verleden dan wel in het heden nog vervult.

Het uitgangspunt van de in de Monumentenwet 1988 vervatte aanwijzingsprocedure is
primair gelegen in de beoordeling of de aanwezige monumentale waarden bescherming
rechtvaardigen. ls eenmaal vastgesteld dat inderdaad sprake is van voldoende monumentale
waarde van het object om aanwijzing te rechtvaardigen, dan moet alvorens tot aanwijzing
wordl overgegaan, worden bezien of zwaarwegende andere belangen aan een atwijzing in
de weo staan.



Ingevolge artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 houdt de minister voor elke
gemeente een register aan van de beschermds monumenten en doet daarvan ingevolge het
vierde lid van dit artjkel een afschrift inschrijven in de registers, bedoeld in afdeling 2 van titel
1 van Boek 3 van het BW.

Ten aanzien van het bestreden besluit

De aanvraag van bezwaarde van 29 september 2005 betreft een verzoek om een
uitzondering te maken op de TiJdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten en
de 12 bruggen gebouwd in het kader van het Rijkswegenplan 1927 als 66n samenhangend
monument te beschermen. In de aanvraag wordt de bescherming van de 12 bruggen als
groep noodzakelijk aangemerkt, waarbij de ensemblewaarden in de context van het
Rijkswegenplan 1927 als argument wordt gehanteerd.

Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht d.d.
28 maart 2006, waarin is geoordeeld dat de staatssecretaris op de aanvraag van 29
september 2005, voor zover die ertoe strekt de 12 brugqen als onlosmakeli.ik geheel aan te
merken als beschermd monument, alsnog een primair besluit dient te nemen, heeft de
staatssecretaris in het bestreden besluil van J juni 2006 uitvoering gegeven aan
vorengenoemde uitspraak van de voorzieningenrechter. De staatssecretaris heeft zich in het
bestreden besluil voorts uitgelaten over de door de commissie in haar advies van 4 mei 2006
(waarover zij inmiddels beschikte maar waarop zij nog niet besloten had) gestelde voorvraag
of een complexaanwijzing als door bezwaarde verzocht r-iberhaupt mogelijk is en zo ja, uit het
oogpunt van monumentenbeleid wenselijk is.

Het bestreden besluit is gebaseerd op het standpunt dal de Monumentenwet 1988 de
minisler niet de mogelijkheid biedt in te gaan op de door bezwaarde gehanteerde
benadering, dat de twaalf bruggen in de visie van bezwaarde een onlosmakelijke groep
vormen en als 6en monument dient te worden aangemerkt. In lormele zin kent de wet het
begrip "ensemble", "groep" of "complex" niet en in praktische zin zal een aanvraag daartoe
zich altijd eerst dienen le vertalen in de beoordeling van de individuele monumentwaarden en
daarna pas in aanwezigheid van voldoende samenhang in architectonisch of cultuurhistorisch
opzicht om het als onderdeel van een eenheid aan te kunnen merken en als zodanig te
registeren in hel monumenlenregister. In de bestreden beschikking is daarom geoordeeld
dat de aanvraag voor de l2 bruggen als 66n monument derhalve primair dient te worden
afgewezen vanwege de intrinsieke onmogelijkheid om in het kader van de Monumentenwet
1988 een zodanige aanvraag, los van de individuele beoordeling van de afzonderlijke
objecten, in behandeling te nemen.

Voorts is de minister overigens van oordeel ten aanzien van het gestelde ensemble, dat
helgeen onder een groep van samenhangende monumenten in de door verzoeker gewenste
zin wordt verstaan leidt tot een onbepaalbare begrenzing, die uiteindelijk grote delen ot de
gehele infrastructuur kan omvatten. Ook in de praktijk liggen hier grenzen aan helgeen
wettelijk, bestuurlijk en organisatorisch nog haalbaar is. Evenzeer om die reden is de door
verzoeker gekozen benadering van het begrip "groep van monumenlen" onwenselijk.
Derhalve kan ten aanzien van de twaalf bruggen uit het Rijkswegenplan 1927 niet gesproken
kan worden van de aanwezigheid van een groep van monumenten die in hun samenhang
een zodanige meerwaarde hebben dat daarop de complexbescherming van toepassing kan
worden verklaard. Gelet hierop kan volgens de minister de vraag of bescherming als
ensemble mogelijk is om bovengenoemde reden niet positiel worden beanlwoord.

De commissie merkt - in algemene zin - en in li jn met de voorgaande over dit onderwerp
handelende adviezen, op dat de Monumentenwet 1988 geen omschrijving geeft van het
complexbegrip; object van aanwijzing zijn de in artikel 3 van die wet genoemde "onroerende
monumenlen". Krachtens vaste jurisprudentie" gaat het, gelet op artikel 1 van de wet, bij de
aanwijzing van een onroerend monumenl om een onroerende zaak en is het civielrechtelijk
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onderscheid in roerende en onroerende zaken ook op monumenten van toepassing. Een
beschermd monument is derhalve een onroerende zaak in de zin van het Burgerlrji wetboek
(BW) en daarom kan alleen, zoals ook uit de context van de artikelen .1, 3 en 6 van de wet
blijkt, een onroerende zaak als beschermd monument worden aangewezen. Reeds om dio
reden kan niet worden verzocht om aanwijzing van een samenstel van onroerende zaken ,,ats
complex", zeker niet geabstraheerd van aanwijzing van elk der van dit ,,complex,' deel
uitmakende onroerende zaken.

Desalniettemin vindt in de praktijk wel aanwijzing van een ,,compjex,, plaats, maar nimmer
buiten het verband van de daarvan deel uitmakende onroerende monumenten. Aanwiizino
van een complex van monumentale zaken is tot dusver altijd geschied bij wat werd
aangeduid als "(samenvoeging van) besluiten, waarbij is besloten de [als volgt aan te duiden]
onroerende zaken, aan te wijzen als beschermd monument." Zoals uit het voorgaande vojgt,
en daarop heeft de commissie ook steeds in haar adviezen gewezen, dienen alle
samenstellende onderdelen als zodanig voldoende monumentale waarde te hebben om als
zelfstandig monument te worden aangewezen en js de waarde van het complex in feite
gelegen in de meerwaarde die de (onlosmakelijke) samenhang der monumenlale objeclen
vormt. Wat in de gegroeide praktijk aldus als complex is aangeduid, kan nimmer onroerende
zaken omvatten die niet als beschermd monument zjjn qangewezen.

Daarmee is ook de vraag aan de orde (zoals door de commissie reeds in haar advjes van 4
mei 2006 is aangegeven) of aan de aanwijzing van een ,,complox,, op de wijze zoals dat in de
praktijk heeft plaatsgevonden, zelfstandige juridische betekenis toekomt. De commissie
overweegt dat in dit geval de juridische consequenties blijven rusten op de afzonderlljk
aangewezen onroerende zaken en er niet iets is dat naast of zeifs boven de betreffende
onroerende zaken is aangewezen. De "samenvoeging,' van besluiten brengt in het
rechtsgevolg van de aanwijzing der samenstellende onderdelen dan ook geen verandering,
nog daargelaten welke betekenis aan zo'n "samenvoeging" in het licht van voormelde
bepalingen kan worden gegeven. Hieruit volgt dat de complexbescherming dan ook geen
nieuw rechtsgevolg toevoegt aan de bescherming die reeds ten gevolge van de individuele
aanwijzing der samenstellende onderdelen is geschied. Aan een complexbescherm ing kan
dan ook juridisch gezien geen zelfstandige waarde worden toegekend, zodat de bedoalde
complexaanwijzing niel als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb kan worden gezien, maar
het rechtsgevolg alleen is gelegen in besluiten tot het al dan niet aanwijzen van ldaarvan
deel uitmakende) onroerende zaken.
De commissie realiseert zich dat in het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten
(Brim), zoals blijkt uit de artikeien 1 en 7 en de toelichting in pangraat 2.7, het begrip
complex wordt gehanteerd en dat daaraan in het kader van de bepallng van het
subsidiepercentage gevolg kan worden toegekend. Tegelijkertijd blijkt uit het samenstel der
bepalingen en toelichting echter overduidelijk dat de complexaanduiding nimmer los staat
van de aanwijzing als beschermd monulmenl der samenslellende onderdelen en dat het in
dat geval gaat om de subsidjering van het Als zodanig aangewezen beschermd monument
en niet om die van het complex.

De commissie wiist in dit verband overigens - formeel ten overvloede - op de hiervoor
vermelde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 15 november
2006, waarin van gelijke opvatting wordt blijk gegeven. Hierin (zie onder rechtsoverweglng
2.16) heeft de voorzieningenrechter overwogen dat uit het stelsel van de Monumentenwea
1988 volgt dat enkel verzoeken kunnen worden ingediend voor afzonderlijke monumenten.
lmmers, siechts alzonderlike zaken kunnen op basis van hun individuele eigenschappen
(waaronder schoonheid, ouderdom, ligging en cultuurhistorische waarde) als monument
worden aangewezen en voor de betreflende gemeente worden geregistreerd. Verder onder
rechtsoverweging 2.17 overweegt de voorzieningenrechter dat het feit dat verweerder een
bepaalde registratie als complex kent in het monumentenregister, hierin geen verandering
brengt. Nog daargelaten dat de twaalf bruggen ggen visuele en ruimtelijke eenheid vormen,
doet deze registratie immers niet af aan de individuele beoordeling van elke zaak
voorafgaande aan die registratie. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt hieruit
dal verweerder terechl heelt besloten om niet opnieuw een advies in te winnen bij de in
artikel 3, derde lid, van de Monumentenwet 1988 genoemde instanties, nu recenl
onherroepelijk was besljst over de monumentaie stalus van de Waalbrug te Zaltbommel.



Gelet hierop, en onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 5 van de Monumentenwet
1988, heett het verzoek van de Stichting om de twaalf bruggen als 66n monument aan te
merken geen schorsende werking. De Staat is dan ook, zo beslist do voorzien ingenrechter,
tot sloop gerechtigd zodat er op het onderhavige verzoek geen voorziening behoelt te
worden getroffen.

De commissie meent dan ook dat in het kadet van het voorgaande de vraag is
gerechtvaardigd of de praktijk van aanwijzing als complex op de wijze waarop dat tot dusver
geschiedt op deze wijze zou moeten worden gecontinueerd. Zij geeft de minister in
overyeging zich te beraden op de vraag of zij de aanwuzing als complex bij besluit nog wel
wenst vooft te zetten. Naar haar oordeel zijn er, zoals in deze zaak is gebleken, goede
argumenten om daaraan de schijn van een zelfstandig juridische betekenis te ontnemen. Dat
neemt niet weg dat er gevallen zijn waarin onroerende zaken die als zodanig voldoende
monumentale waarde hebben en daarom zijn of (kunnen) worden aangewezen als
beschermd monument, een zodanige - visuele en ruimtelijke en veelal tevens lunctionele -
samenhang hebben dat zij daaraan meetwaarde ontlenen, dat het wenselijk is daaraan op
enigerlei wijze (in het registe1 uitdrukking te geven. Daarbij zou dan met name in de
redengevende omschrijving van de samenhangende objecten een aanduiding als complex
kunnen plaatsvinden, die in het register wordt opgenomen. Wellicht zou hiermee duideliiker
dan thans worden aangegeven wat de betekenis is van de complexaanduiding die dan, maal
in de juiste conbrt, bch niet zonder betekenis is. Hetgeen zojuist is opgemerkt over het Brim
staat daaraan niet in de weg en kan ook dan toepassing blijven vinden.

Anders dan bezwaarde meent, is de commissie derhalve van odrdeel dat aanwijzing van de
twaalt bruggen als complex zonder te oordelen over de vraag ot elkvan deze bruggen (die
bezwaarde immers als onlosmakeli.jk met elkaar verbonden ziet en in die zin is het dus 'alles
ol niets'), voor zover nog niet aangewezen, voor aanwijzing in aanmerking komt, niet mogelijk
is. Zij onderschrijft daarmee het standpunt zoals verwoord in de tot het besluit behorende
besluitmotivering (blz. 6 en 8).

Derhalve is de vraag die rest of alle twaall de bruggen, voor zover nog niet aangewezen, in
aanmerking komen om te worden aangewezen als rijksmonument. lmmers pas als al die
bruggen zijn aangewezen, kan een vorm van complexaanduid jng van het in de aanvraag
beoogde complex kunnen plaatsvinden. Maar ook daarvan kan om de volgende redenen
geen sprake zjjn.

Voor een zodanige vorm van complexaanduiding dient dan wel te worden aangetoond dat de
groep van twaalf bruggen in hun samenhang een meerwaarde hebben als hiervoor bedoeld,
dat daarop de complexaanduiding van toepassing kan worden verklaard. In de opvatting van
bezwaarde zou de vorengenoemde samenhang tussen de lwaalf bruggen gelegen zijn in het
Rijkswegenplan 1927. De samenhang zOu dan een plan tot uitvoering van een inlrastructuur
voor een rijkswegennet betreffen, waarvan de bruggen een onmisbare schakel vormden.
Bezwaarde, in haar aanvraag, wensl de bruggen beoordeeld te zien als ensemble met in
zeer grote mate cultuurhistorische samenhang. De commissie overweegt dat niet ontkend
kan worden dat inderdaad in die zin een cultuurhistorische grondslag aanwezig is tussen de
bruggen. Maar dat is niet het soort samenhang waar hel in hel kader van de Monumentenwet
1988 om gaat en waarop de praktijk van de complexaanduiding altijd betrekking heelt gehad.
Zoals terecht is gesteld in het bestreden besluit (blz.7) en bevestigd in de uitspraak van de
voorzieningenrechter van 15 november 2006, dient daarvoor juist een visuele en ruimtelijke
eenheid tussen de bruggen te bestaan. Daarvan is hier geen sprake. Overigens zou een
ander standpunt tot ongewenste situaties kunnen leiden, zoals ook ter hoorzitting besproken;
de commissie onderschrijlt dan ook geheel hetgeen namens de minister op de bladzijden 13
tot en met 16 van het ambtsbericht ter zake is verwoord.

Wat hier verder ook van zij, de situatie is hoe dan ook niet zo dat alle twaalt bruggen de
status van beschermd monument hebben en evenmin is het zo dat alle op grond van het
Rijkswegenplan 1927 gebouwde bruggen, voor zover nog niet aangewezen, voor aanwijzing
in aanmerking komen. Ook om die reden is de commissie van oordeel dat de
staatssecretaris, gelet op de aanvraag zoals die door bezwaarde is ingedjend om de groep
van twaalf bruggen als geheel, als complex, aan te wijzen, het verzoek terecht heeft



afgewezen, op grond van het teit dat niet alle twaalf de bruggen individueel zijn beschermd
en zii onderschrijft hetgeen ter zake van de samenstellende onderdelen in de
besluitmotivering (blz. 7/8) is gesteld. Zoals de commissie in eerder vermeld advies van 4
mei 2006 heeft aangegeven, dient hierbij immers ook in ogenschouw te worden genomen
hetgeen ten aanzien van individuele bruggen reeds is beslist. Zoals hiervoor vermeld is tot in
hoogste instantie beslist dat de Waalbrug te Zaltbommel niet voor aanwiizing als beschermd
monument in aanmerking komt. Van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden om
daarop terug te komen is geenszins gebleken. Daarmee reeds vervalt dus de mogelijkheid tot
aanduidlng als door bezwaarde beoogd. Voorts is ook ten aanzien van het verzoek tot
aanwijzing van de Lekbrug negatief beslist en is, zoals vermeid, het daartegen ingestelde
beroep ongegrond verklaard. Ook zijn op dit moment blijkens het ambtsbericht zeven
bruggen niet eerder beoordeeld en is daarvoor een adviesaanvraag op grond van artikel 3, lid
2, van de Monumentenwet 1988 uitgegaan. Dit alles betekent dat hoe dan ook van een
complexaanduiding als beoogd geen sprake kan zijn, zodat de staatssecretarjs het verzoek
ook op deze grond terecht heeft afgewezen.

Volledigheidshalve merkt de commissie op dat op grond van het voorgaande de overige in
bezwaar aangevoerde argumenten geen rol meer kunnen spelen en dat zij voor zover nodig
onderschrijft hetgeen in het ambtsbericht daarover is opgemerkt.

Gelet op het bovenslaande is de commissie van oordeel dat de slaatssecretaris terecht en op
goede gronden het verzoek van bezwaarde om de twaalf stalen bruggen als een complex te
beschermen heeft afgewezen. Niet is gebleken dat daarbij in strijd is gehandeld met de
hiervoor geldende regels, enig algemeen beginsel van behoorli.ik bestufr of anderszins
onjuist of onredelijk is gehandeld. De commissie is evenmin gebleken van teiten of
omstandigheden dje thans tot een ander oordeel zouden moeten leiden. Het bestreden
besluit dient derhalve naar het oordeel van de commissie in siand te blijven.

Nu de commissie adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, acht de commissie, gelet op artikei 7:15, tweede lid, van de Awb geen termen
aanwezig om het door bezwaarde gedane verzoek tot vergoeding van de jn het kader van de
onderhavige procedure door haar gemaakte kosten te honoreren.

Conclusie

Op grond van het bovenstaande adviseert de commissie het bezwaarschrifl van de Stichting
Boogbrug Vianen van 11 juli 2006 tegen het besluit van de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2006, kenmerk M5-2005-4330;-4335;-4336;-4338;-4339;-
4342i4343i-5117;-5118;-51 19 en -5120, onoeorond te verklaren en het besluit in stand te
laten.

Het advies is aldus vastgesteld te Zoetermeer, 8 februari 2007, door de Commissie voor de
bezwaarschriften bestaande uit mr. C.H. van Alderwegen (voorzitter), drs. M.M.C.A. de Roo
(extern lid) en mr. J. van Niftrik (ambtelijk lld).

Namens de commissie,
de voorzitter,

mr. C.H. van Alderwegen


