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Dotum

z6 novemDer zuub

In oonsluiting op de zitting bij de Voorzieningenrechter von de Rechtbonk 's-Groven hoge, welke op
24 november 2006 te 14 uur inzoke de Stichting Boogbrug Vionen tegen de Stoot der Nederlonden,
Minister von Verkeer en Woterstoot, heeft plootsgevonden, doe ik u ter completering von uw dossier
hierbij nog mijn op schrift gestelde toelichting toekomen, die ik grotendeels op voornoemde zitting heb
uitgesproken. Voor zover ik weet heeft u op de zitting geen exemploor von mij ontvongen.

Met vriendelijke groet,
Ri jksdienst voor Archeologie,  Cultuur londschop en Monumenten
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I Toelichting minister OCW kort geding Rb Den Haag 24 nov.2006 inzrkc brug Zaltbommcl

Toelichting Minister OC&W

Dotum : 24 november 2006 te 14.00 uur

Rechtbonk : voorzieningen rechter rechtbonk Den Hoog
dogvoording inzoke 08.119 SBV/KG 3

Onderwerp : sloop vm. verkeersbrug bij Zoltbommel

Portijen : Stichting Boogbrug Vionen tegen de Stoot der Nederlonden ( Verkeer en
Woterstoot)

In het onderhovige geschil met betrekking tot de sloop von de voormolige verkeersbrug over
de Wool bij Zoltbommel is de vroog oon de orde of de door Rijkswoterstoot voorgenomen
sioopwerkzoomheden onderworpen zijn oon de zogen6emde voorbescherming ingevolge
ortikel 5 von de Monumentenwet 1988, zodot een monu mentenvergunning ex ortikel 11 von
de Monumentenwet 1988 vereist zou zijn. In dot koder is ook von belong de uitleg die oon het
begrip complex wordt gegeven.
Eiseres heeft eerder gesteld dot de voorbescherming von toepossing is, omdot op l juni 2006
een primoire beslissing is genomen op de oonvroog d.d. 29 september 2005 tot bescherming
von een complex von 12 bruggen ols 66n monument.

De voorzieningrechter von de rechtbonk Utrecht heeft d.d. 15 november 2006 uitgesproken
dot een dergelijke voorbescherming niet outomotisch volgt uit het verzoek von de stichting tot
bescherming von de twoolf bruggen en dot dit verzoek derholve gd6n schorsende werking
heeft.
Voorts is in de bestreden uitsprook overwogen dot enkel verzoeken voor ofzonderlijke
monumenten kunnen worden ingediend en voor zover toch een verzoek ten oonzien von een
complex wordt gedoon, de minister dit terecht heeft mogen opvotten ols een verzoek tot
beoordeling von de monumentole stotus von elk onderdeel op zich; in dit gevol de zeven
bruggen die nog niet eerder oon een beoordeling ols mogelijk monument woren onderworpen.

Eiser stelt thons dot de voorzieningenrechter von de Rechtbonk Utrecht in zijn uitsprook d.d.
15 november 2006 ten onrechte is ofgegoon op de uitleg die de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlondschop en Monumenten (RACM), - tot 1 november 2006 : Rijksdienst voor de
Monumentenzorg - oon de Monumentenwet heeft gegeven, in cosu ten oonzien von het
begrip monumentencomplex, terwijl deze uitleg oontoonboor niet zou stroken met de
proktijk, oldus de dogvoording.

In de dogvoording od A. overweging sub 8 wordt door eiser gesteld dot uit de Monumentenwet
geenzins volgt dot enkel verzoeken tot ofzonderlijke monumenten ingediend kunnen worden.

Noor oonleiding hiervon wil ik het volgende ter toelichting opmerken.

Begrip monument
De monumentenwet kent het begrip complex niet.
Op grond von ortikel 1, oonhef en onder b, ten eerste, von de Mw. 1988 zijn monumenten:
olle v66r tenminste vijftig joor vervoordigde zoken welke von olgemeen belong zijn wegens
hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschoo of hun cultuurh istorische woorde.
Volgens ortikel 1, oonhef en onder d, von de Mw. 1988 zijn beschermde monumenten:
onroerende monumenten die zijn ingeschreven in de ingevolge de Mw. 1988 vostgestelde
registers.
De twee bepolingen leiden in somenhong tot de conclusie dot olleen onroerende zoken
beschermd monument kunnen zi in.
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De bepoling von de omvong von een monument moet zowel vonuit het oogpunt von
monumenten- bescherming zinvol zijn ols in overeenstemming met de begrenzing die
voorvloeit uit het onroerende zook-begrip. Wot dit lootste betreft is de zookseenheid von
belong: dotgene wot mootschoppelijU economisch ols eenheid functioneert en ook juridisch
zo wordt opgevot. Om de zookseenheid te loten werken in de context von de monumenten-
bescherming wordt een veelheid oon begrippen gebruikt: gebouw, bouwwerk, bouwsel,
object, pond, zelfstondige eenheid, opstol, bouwkundige eenheid.
De betekenis von deze begrippen is niet steeds eenduidig moor wordt toegepost ten oonzien
von 66n of meer onroerende zoken.

Voor de oonwijzing ols beschermd monument is tenminste 66n onroerende zook nodig.
Aonwijzen von een bestonddeel, bijvoorbeeld olleen een gevel, kon niet.
Moor moet een monument ook uit 66n enkele onroerende zook bestoon, of is het toegestoon
dot twee of meer onroerende zoken 66n monument vormen? In de looD von de Kroon-
jurisprudentie in de periode 1965-1975 is uitgesprokeri dot een monument inderdood uit
meerdere objecten kon bestoon, moor dot olle "vrijstoonde gebouwen", donwel "zelfstondige
onroerende zoken" individueel moeten worden omschreven en ols monument gewoordeerd
ten einde onder de bescherming von het hoofdgebouw te kunnen worden gebrocht.
0m concreet ols voorbeeld te geven : de oonvonkelijke gewoonte een object in het
monu mentenregister oon te duiden ols "de boerderij" met ols bedoeling doormee nddst de
woning met oongebouwde stol, tevens de hooiberg. een vrijsto'onde schuur, bokhuis en
wogenberging en toegongshek etc. onder te votten, mocht niet.
Elk object diende - mede in verbond met de rechtzekerheid - oport te worden benoemd en
beoordeeld.

Het begrip complex
Bescherming von monumenten in het monumentenregister vond oonvonkelijk ploots oon de
hond von een beknopte oonduiding von het (belongrijkste) gebouw en de vermelding von het
kodostrole perceel. Als gezegd mookte de Kroonjurisprudentie een einde oon deze proktijk.
Dit dwong tot benoeming en omschrijving von olle te beschermen zelfstondige onroerende
zoken op het oongeduide perceel. Dit gebeurde oonvonkelijk onder 66n monumentnummer.

In de 80-er joren werd ten oonzien von historische buitenplootsen het complexbegrip in de
registrotie von monumenten geintroduceerd. Dit hod enerzijds te moken met odministrotieve
vereisten en diende voorts om - woor voorhonden - de somenhong von buitenhuis en
omringende tuin- en porkoonleg te kunnen benodrukken en deze somenhong te kunnen
inzetten ten behoeve von de bescherming : dezgn. ensemblewoorde.
Bij complexbescherming wordt elk von de somenstellende onderdelen ols ofzonderlijk
monument oongewezen onder toekenning von een eigen monumentnummer.
Doornoost krijgt het complex op zich, d.w.z. de ols zodonig omschreven en oongeduide
eenheid, een complexnummer. Om een (mogelijk fictief) voorbeeld bij Den Hoog te noemen:
"de Buitenploots Hofwijck" te Voorburg, bestoonde uit de complex-onderdelen huis,
tu inoo n leg en omgrochting.

Loter zijn ondere groepen von monumenten in het monumentenregister binnen het koder von
een complexgewijze bescherming gebrocht. Eiser wijst door op in het sub 10 gestelde von de
dogvoording. lk noem hier ols voorbeelden met nome de verdedigingswerken en industriele
vestigingen. Loter zijn soms bestoonde beschermingen omgezet noor een complex-verbond.

ln een - vonuit het oogpunt von het gebruik von het complexbegrip - vroeg KB (3 jonuori 198r+,
nr. 3/+; Oronjesluizen Amsterdom) is erop gewezen dot bouwwerken die onderdeel zijn von
een complex ook op zich voldoende monumentole woorde moet hebben om voor bescherming
in oonmerking te komen.
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Het complex-ospect kon derholve er niet toe leiden dot een object uitsluitend ols onderdeel
von een complex voldoende woorde heeft om voor bescherming in oonmerking te komen,
terwijl het object individueel gezien het niveou von rijksbescherming niet zou holen. Slechts
in gevollen wonneer gesteld kon worden dot sproke is von een "grensgevol" zou de woorde
von het zelfstondig monument positief kunnen worden beinvloed door de meerwoorde von het
complex.

Dit zol echter niet het gevol zijn indien reeds voststoot dot een monument von onvoldoende
woorde is om voor rijksbescherming in oonmerking te komen. Wot dit lootste betreft voldoet
de brug bij Zoltbommel niet oon de vereiste bosiskwolificotie. lmmers er is tot in hoogste
instontie uitsprook gedoon door de Afdeling bestuursrechtsprook von de Rood von Stote d.d.
28 september 2005, (zooknr. 200503986), woormee impliciet is bepoold dot de oonvroog om
bescherming voor deze brug terecht is ofgewezen.

Criterio voor somenhong,

lk stel vost dot de complex-bescherm ing een oonwijzingstech niek is, die de Rijksdienst
toepost nodot de woorde von de individuele objecten is bepoold.
Uitgongspunt von de complexbescherming is dot de somenhonq vcin de somenstellende
onderdelen een eigen woorde heeft en dot deze somenhong een meerwoorde geeft oon de
beschermde monumenten. Er is don sproke von ensemblewoo'rde.
De somenhong moet derholve uiteindelijk kunnen worden omschreven in termen voh de
woorden uit de Mw 1988: schoonheid, wetenschop, cultuurhistorie, moor ook functionele
reloties en ruimtelijke verbondenheid. Een precieze juridische omschrijving von het begrip
"somenhong", is niet voorhonden, moor moet per situotie worden ingevuld.

In de recente voorgoonde procedures bij de Commissie bezwoo rschriften en de
voorzieningrechter Rb Utrecht ben ik ingegoon op de vroog wonneer de Rijksdienst een
zodonige somenhong tussen ofzonderlijke objecten oonwezig ocht, dot deze tevens ols
complex kunnen worden oongemerkt en ols zodonig ingeschreven in het monumenten
register.
Uit de bestoonde proktijk tot nu toe komt noor voren dot de novolgende criterio von belong
zi jn:

- funktionele somenhong, bijvoorbeeld de fobriek met bedrijfsonderdelen,
kontoorgebouw en directeu rswoning; of een boerderij met vrijstoonde schuren en
kleinere opstollen ten dienste von het bedrijf.

- cultuurhistorische ruimtelijke somenhong. Bijvoorbeeld een buitenploots met
dienstgebouwen, oronjerie, porkoonleg met tuinorndmenten. Er kon sproke zijn von
een longzomerhond gegroeide situotie. moor ook von in 66n keer vorm gegeven
onrwerp.

- orchitectonische somenhong. Hier zol sproke moeten zijn von een bewust
vormgegeven stilistisch op elkoor ofgestemd ontwerp, bijvoorbeeld een
woningbouwcomplex in de stijl von de Amsterdomse School (joren '20).

- visuele ruimtelijke somenhong. De nobijheidsrelotie moet ols zodonig kunnen worden
ervo ren.

- In de meeste gevollen zol er ook sproke zijn von een verbindende beschermde oonleg,
woordoor de objecten binnen hetzelfde beschermde ruimtelijke eenheid vollen.
Als de verbindende oonleg ontbreekt, is het niet zinvol tot complexbescherming over te
o00n.
lk wil in dit verbond de beslissing op bezwoor noemen von de Stootssecreto ris von
OCW d.d. 8 ooril 2005 inzoke bloembollen loborotorium Lisse in combinotie met de
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Lo ndbouwhogeschool Wogeningen, woorin op odvies von de Commissie
bezwoorschriften is geoordeeld dot verschillende ligging en onderlinge somenhong het
bij voorboot onmogelijk moken om hier te spreken von een complex, ook ol zijn de
gebouwen door dezelfde orchitect Bloouw ontworpen.

- goofheid en herkenboorheid von het totoolbeeld. Er kunnen onderdelen oonwezig zijn
die ontegenzeggelijk funktioneel deel uitmoken von een complex, moor die
desondonks niet onder de complex-bescherming worden gebrocht, omdot het
betrokken object visueel of onderszins een inbreuk vormt op de somenhong die in
concreto von belong wordt geocht. Een moderne ligstol zol dus buiten het historische
boerderijcomplex bl ijven.

Ten oonzien von de genoemde criterio merk ik op dot niet 66n enkel criterium bepolend
behoeft te zijn en dot deze criterio qezomenliik in wisselend gewicht worden toegepost.
Woneer de uitkomst is dot er weliswoor geen sproke ip,von 66n complex, moor dot er toch een
stedenbouwku ndige somenhong oonwezig is te ochten, kon ols olternotief noor het middel
von een beschermd gezicht worden omgezien. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de sluiswerken
en verdedigingsgordel bij Kornwerderzond in combinotie met de Afsluitdijk. (in procedure).

Als conclusie volgt uit het bovenstoonde:

1" Indien een oonvroog tot bescherming uit meerdere objecten bestoot en deze ols 66nheid
wordt gepresenteerd, dient de minister toch eerst de ofzonderlijke objecten te beoordelen;
vervolgens kon don bezien worden 6f er tussen de monumentwoordig bevonden objecten een
zodonige somenhong oonwezig is dot het de voorkeur verdient de bescherming mede vorm te
geven ols een complex.
Het kon dus voorkomen dot 66n of meer objecten ofvollen wegens het ontbreken von
voldoende individuele monumentwoorde, hoewel ze quo geschiedenis deel uitmoken von een
comDrex.

2" Gelet op het koder woorbinnen bovengenoemde criterio voor een complex worden
toegepost, volt de hier in het geding zijnde oonvroog voor 12 bruggen buiten elke gongbore
proktijk von monumentenbescherming ols complex. De bruggen liggen verspreid over een
groot gedeelte von het grondgebied von Nederlond en hebben geen ruimtelij k-visuele relotie,
terwijl de functionele somenhong olleen hierin bestoot dot ze deel uitmoken von het
rijkswegennet. Het wggvollen von 66n of meer bruggen doet de functionoliteit von de ondere
bruggen ook niet verloren goon.
lk wil hier een vergelijking moken met het oeuvre von een orchitect. De gebouwen welke door
de beroemde orchitect Rietveld zijn ontworpen, en die verspreid over Nederlond stoon,
vormen uiteroord ook geen complex, hoezeer ze ook eenzelfde orchitectuur von 66n orchitect
vertegenwoordigen. De gebouwen zijn ofzonderlijk beschermd, moor krijgen een woordering
ols onderdeel von het oeuvre von Rietveld.

lk heb in de voorgoonde procedures doornoost nog verwezen noor de proktische problemen,
omdot het monumentenregister ingevolge ortikel 6 von de (Monumenten)wet per gemeente
wordt oongehouden, zodot het quo systemotiek onmogelijk is een dergelijke groep bruggen
ols €€n monument te behondelen, nu deze op het grondgebied von 14 d 15 gemeenten is
gelegen, die elk zeggenschop hebben ten oonzien von de vergun ningverlening uitsluitend
binnen hun grondgebied.

lk stel in de voorliggende zook vost dot eiser o priori uitgoot von het bestoon von een
ondeelboor comDlex en de fose von de ofzonderliike beoordelino wil oversloon.
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Wonneer de minister don noost het ofzonderlijk in behondeling nemen von de oonvrogen in
oktober 2005, ook nog eens expliciet bij besluit von 1 juni 2006 verkloort dot het niet mogelijk
is een oonvroog tot complex bij voorboot ols €6n ondeelboor monument te beschouwen
- welk oordeel bij voorlopige voorziening von 15 november 2006 is bevestigd - don beweert
de stichting Boogbrug Vionen eerst dot de Minister hiermee in strijd hondelt met de
Monumentenwet en ols die stelling - blijkens voormelde uitsprook in voorziening - onjuist
blijkt te zijn, goot eiseres vervolgens in het hier oon de orde zijnde kort geding stellen dot het
stondpunt von de minister in elk gevol strijdig is met de bestoonde monumentenproktijk.
Zij verwijst in dot verbond noor de Stelling von Amsterdom.

lk wil door oon de hond von een ten behoeve von dit kort geding vervoordigde koort een
mondelinge toelichting op geven.

- de stelling ols zodonig is niet ols complex beschermd. Het stoot olleen op de
werelderfgoedlijst met ols consequentie de verplichtipg voor de Nederlondse Stoot om op
enigerlei wijze vorm te geven oon behoud.

- von olle 42 forten von de stelling zijn slecht zes forten individueel von rijkswege beschermd.
Hun woorde wordt blijkens de omschrijving inderdood mede ontleend oon het feit doi ze
onderdeel uitmoken von de stelling.
Voorts betreft de bescherming twee overige objecten die een relotie hebben met de stelling.

- ook ol vindt de Rijksdienst de Stelling von Amsterdom woordevol, don nog is het binnen de
huidige systemotiek von de Monumentenwet het niet goed mogelijk dit ols 66n beschermd
monument oon te merken, evenmin ols dot ten oonzien von de Hollondse Woterlinie en
ondere lineoire structuren ( konolen, Grebbeberglinie) kon.

Eiseres heeft onder overweging sub 15 von de dogvoording zelf uit de brochure inzoke
infrostructuur geciteerd : een koder voor de woardestelling van historische infrostructuur op
londelijk niveou, onoloog oon dat voor monumenten, is echter niet varhonden.

Voorbescherming

Als lootste punt kom ik op de voorbescherming.

De stichting eist in de voorliggende dogvoording dot de sloop wordt gestookt tot de periode
von voorbescherming ingevolge de Monumentenwet 1988 zol zijn verstreken.

Von mijn kont kom ik tot het stondpunt dot er g66n sproke is von voorbescherming ols bedoeld
in ortikel 5 von de Monumentenwet 1988. Dit ortikel luidt ols volgt:
Met ingong von de dotum woorop de mededeling, bedoeld in ortikel 3, derde lid, heeft ploots-
gevonden tot het moment dot inschriiving in het register, bedoeld in ortikel 6 of ortikel 7'
plootsvindt don wet voststoot dot het monument niet wordt ingeschreven in een von die
registers, zijn de ortikelen 11 tot en met 33 von overeenkomstige toepossing.

Het von toepossing verkloren von het vergunningstelsel von de Monumentenwet 1988 op nog
niet beschermde objecten, - in het sprookgebruik oongeduid ols voorbescherming - is geen
outomotisch gevolg von een verzoek tot oonwijzing, moor is blijkens voornoemd ortikel 5
ofhonkeliik qesteld von de mededelinq door de minister oon belonghebbenden von de
odGsOOnvroo,o oon burgemeester en wethouders (vo6rheen de gemeenterood) en eventueel
oon gedeputeerde stoten.
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Er is in deze situotie geen sproke von voorbescherming.

lk bestrijd dot elke ingediende oonvroog om bescherming von rechtswege zou moeten leiden
tot voorbescherming.
Aonvrogen die onvolledig zijn, ofkomstig von een niet-belonghebbende of zich richten op
objecten die uit hun oord, specifieke eigenschoppen of omstondigheden ol niet eens in
oonmerking komen voor de kwolificotie "monument" ols bedoeld in ortikel 1 sub b. von de
Monumentenwet 1988, worden niet verder in procedure genomen ols omschreven in ortikel 3
von de Monumentenwet 1988.
Als illustrotief voorbeeld noem ik de oonvroog voor een bouwwerk dot geen 50 joor oud is.

ln de onderhovige zook von de 12 bruggen is door de toenmolige stootssecretoris von OCW'
sinds 30 juni 2006 de minister. vostgesteld dot een veizoek om bescherming von een
ensemble niet geboseerd is op de Monumentenwet 1988, omdot deze wet olleen het begrip
monument kent.
Weliswoor heeft eiseres oongevoerd dot zij de groep von twoolf verkeersbruggen ols 66n
monument wenst te beschouwen en ols zodonig bescherming doorvon heeft verzocht, moor in
de beslissing tot ofwijzing d.d. 1 juni 2006 stoot gemotiveerd dot eerst de individuele woorde
von elke brug dient te worden vostgesteld en dot het vervolgens oon de minister is om te
bepolen dot er een zodonige somenhong oonwezig is dot dooroon de kwolificotie "complex"
gegevbn wordt, zijnde in wezen een odministrotieve verwerking von gegevens in het register
von beschermde monumenten.
Het is niet oon verzoeker om voorof te bepolen wonneer er sproke is von een
beschermenswoordig complex. Eiseres kon dot wel stellen, moor het levert doormee door het
indienen von een oonvroog woorbij meerdere objecten zijn betrokken, niet outomotisch het
recht von voorbescherming op ten oonzien von ol die genoemde bouwwerken.

Derholve heeft de toenmolige stootsecretoris noor oonleiding von het verzoek om
bescherming von 12 bruggen ols groep, een splitsing gemookt tussen de drie reeds
beschermde bruggen, de zeven bruggen die niet eerder zijn beoordeeld en woorvoor een
odviesoonvroog ols bedoeld in ortikel 3, tweede lid, Monumentenwet 1988 is uitgegoon en de
twee bruggen die ol eerder zijn beoordeeld en ofgewezen, nomelijk de Lekbrug bij Vionen en
de Woolbrug bij Zoltbommel.

Tot zover mijn toelichting op gronden uit de dogvoording.

M.J. Sypkens Smit

(procesgemochtigde )


