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B september 2006

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

De Stlchtlng Boogbrug Vtanen (hterna: de Stichting) heeft op 29 september 2005 bij
de Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (hierna: de
Staatssecretarls) een aanvraag ingediend om de 12 bruggen dte gebouwd ztjn in het
kader van het Rijkswegenplan L9ZT als groep aan te wijzen ats beschermd monument
(bii laoe 1). Bij bestuit van 1 juni 2006 heeft de Staatssecretaris deze aanvraag
afgewezen. Een afschrift van dit, 'besluit is bijgevoegd .ts bii lade z.

De Stichting heeft teqen dlt besluit (pro-forma) bezwaar gemaakt bU brief van 11 juli
2006, Bl brlef van 14 augustus j l. heeft zij de gronden van het bezwaar aangevutd. De
gronden van bezwaar treft u hlerblj aan als bil laoe 3.

BU uitsp.a6k van heden (biiraoe 4) heeft de voorz ienrngenrechter Rechtbank t-
Gravenhage de Staat der Nederlanden (Mintster van Verkeer en Waterstaat)
opgcoragen een vetzoek om voorlopige voorziening In te dtenen bij uw Rechtbank. Dlt
om een voorlopig oordeel te krugen over de vraag of het beslult van 1 jun, 2006 de
toets der krit iek kan doorstaan. Namens mijn cti€nte, d€ Mlnlst€r van verkeer en
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Wrtcrst !t, dien ik dit verzoek hierbij In. Het standpunt van ctiente dienaangaande isverwoord in bugevoegde ptettnota (biitaqe 5).

Gefet op het bepaalde ln art. 8:g1, l id 2, vande Awb is clignte van mening dat voorhaar het connexitettsverciste ontbreekt orn voornoemrj verzoeX te dqen. Cll€nteverwust In dlt verband onder I1 ese, rB L s s s / L7 4. o,. i"," l'o:J""i#: _T: T:: :n:';,1ffi:":il"1'r:#:. *geven aan het bepaalde in art- g:83. I id 3, van O" O"O'.r1.. 
".megaande 

eenoaartoe strekkende ultspraak te ooen.

Voor de aan deze brief te besteden aandacht zeg ik u bU voorbaat dank.

I'lAAR,W

R.J.l. Aerts
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OVERZICHT STUKKEN ONTVANGEN VAN RECHTBANK UTRECHT 13.09.2006

I br. Rb Utrecht, sector bestuursrecht d.d. 12 sept. 2006-09_14
Procedurenr. SBR 06/3347 BESLU T2 c02

Brj lagen:

A1 beslui t  d.d.  1 juni  2006

tl

(MS -2005 -4330; -4335; -4336; 4338; -4339., -4342; -4343: -4344:
-4346; -5117: -5118; -51'19 en -5120)

Verzoek voorlopige voorziening (oordeel) over de vraag of het besluft
Van 1 juni 2006 de toets der krit iek kan doorstaan, d.d. Q sept. 2006

Aanvullend bezwaarschrift d.d. 14 augustus 2006-09-.14

Vonnis in kortgeding van B september 2006 gewezen in de zaak met
Rolnummer KG 06/1023 van SBV - Min. V. V en WS

Pleitnota R.J.J. Aerts d.d. 31 augustus 2006 KG 06/1 023
Voorzien ingen rechter Rechtbank's-Gravenhage

Aanvraag d..d. 29 september 2005 SBV tot aanwijzing beschermd
monument van de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927 (zonder
bij lagen)
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