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Het bestuur van de Stichting Boogbrug Vianen
Waalkade 15
3401 DR IJSSELSTEIN

Betreft:
Adhesiebetuiging behoud
Boogbrug Vianen.

Den Haag, 16 oktober 1998

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 12 augustus 1 998, waarin u ons verzoekt om standpuntbepaling ten
aanzien van behoud en bescherming van de boogbrug ovei de Lek bij Vianen, berichl ik u het
volgende.

Met belangslelling nam ik kennis van uw voornemen op grond van artikel 3 van de Monumentenwet
1998 bij het rijk een aanvraag in te dienen voor aanwijzing van de boogbrug als rijksmonument
vanwege nationaal belang. Tevens doet u suggesties voor herbestemming van dit infrastructureel
obiect.

In de periode 1987-1994 is in de provincie Zuid-Holland het Monumenten Inventarisatie Project (MlP)
uitgevoerd, dat een inventarisatie behelsde van jongere bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-
1945 ten behoeve van rijksbescherming. Gedeputeerde Staten hebben in het kader hiervaride
boogbrug niel meegewogen, aangezien deze na herbouw uit 1947 dateert- Inmiddels is als vervolg op
het MIP het Monumenten Selectie Project (MSP) gaande, waarbij uit de inventarisaiie een selectie voor
rijksbescherming uit de periode 1850-l940 wordt voorgedragen. De provinciale voordracht van MSP-
monumenten in Vianen ligt momenteel ter vaststelling bij het college van Burgemeester en Wethouders
en de gemeenteraad.

lk adviseer u in overleg met het gemeentebestuur van Vianen te treden en vervolgens te oveMegen
of u een aanvraag op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 wilt doen. Mocht u van plan zijn
deze artikel 3-procedure te starten, dan zal het provinciebestuur, evenals het gemeenlebestuur,
conform de Monumenwet een advies uitbrengen, aangezien het object is gelegen buiten de bebouwde
kom.

De provincie stelt het op prijs de hoogte bltven van uw streven naar bescherming en instandhouding
van de boogbrug te Vianen als ri.iksmonument en zal ingeval van advisering een zo zorgvuldig
mogelijke afweging ten behoeve van uw belang maken.
U kunt corresoondentie richten aan:
Provincie Zuid-Holland, Bureau Cultuur, T.a.v. de heer V.M. Collette, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag.

Een vriendelijke groet,
de Commissaris van de Koningin
in de provincie Zuid-Holland,
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