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30 september 2004

voordracht commissievergadering

Commissie-Raadsleden SOC Nieuwegein

Geachte commissieleden,

Als voorzitter van Stichting Boogbrug Vianen wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om
u te informeren over twee zaken.
Ten eerste wil ik u deelgenoot maken van de laatste ontwikkelingen betreffende de 12 brug-
gen van het Rijkswegenplan 1,927 en ten tweede wil ik kritiek uiten op de wijze waarop het
college in haar raadsvoorstel tot een conclusie is gekomen.

Over de laatste ontwikkelingen betreffende de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 7927 het
volsende:

Stichting Boogbrug Vianen is 6 jaar geleden gestart met een uitgebreid onderzoek naar de
waarden van de Lekbrug bij Vianen hetgeen geleid heeft tot een aanvraag tot 'aanwijzing
beschermd monurnent'.
Twee jaar geleden hebben wij ons onderzoek verder uitgebreid naar waarden van de brug bij
Zaltbommel hetgeen ook geleid heeft tot een aanvraag tot 'aanwijzing beschermd monument'.
Begin dit jaar zijn we ons verder gaan verdiepen in de waardenstellingen van de 12 bruggen
van het Rijkswegenplan 1927.
Dit onderzoek leidde tot ver r assende conclusies.
Door het beschrijven, benoemen en formuleren van de diverse waardenstellingen hebben wij
ontdekt dat de 12 bruggen onderling zo sterk met elkaar verweven zijn dat er gesproken kan
worden van een ENSEMBLE: een ensemble met r-lnieke Nederlandse kwaliteiten.
Wij hebben de waardestellingen van het ensemble naast die van gelijksoortige ensembles
gelegd en uit deze vergelijking blijkt dat de potenlie en de impact van het ensemble van de 12
bruggen gelijkwaardig is aan die van de "Molens van Kinderdijk" en de "Stelling van Amster-
dam": items die op de Unesco Werelderfgoedlijst staan.
Orn deze redenen hebben wij in juli een verzoekschrift geschreven aan de Staatssecretaris van
OC&W rnet als doel de 12 bruggen voor te dragen bij de Unesco.
Zes weken geleden hebben wij dit verzoekschrift verzonden en vanavond onwangt u hiewan
een afschrift.
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Binnen de zes weken hebben wij reeds van diverse belanghebbenden en deskundigen lovende

reactles onwangen.
De ger'treenten Hattem en Hendr ik-ldo-Arnbacht zijn verguld met de rnogelijke status van hun

brug als Wereldertgoed.
Dr. Marie-Louise ten Horn-van Nispen. Universitair docent sectie Geschiedenis van de

Techniek van TU Delft, specialist en publicist over de geschiedenis van de Rijkswegen heeft

op welluidende wijze adhesie betuigd.
Als laatste wil ik de Nederlandse Bruggen Stichting noemen die niet afuijzend tegenover een

erkenning als werelderfgoed staat en ons uitgenodigd heeft voor een verdergaand onderzoek.

Vewolgens wil ik op het "raadsvoorstel" ingaan.
In het raadsvoorstel worden onder het hoofdstuk "afweging" drie belanghebbende partijen

genoemd die adviezen hebben gegeven over de Lekbrug: te weten het Expertisecentrum van

Rijkswaterstaat, Stichting Boogbrr-rg Vianen en de Gemeentelijke Monumentencommissie.

llit is een gemis dat het advies van de Nederlandse Bruggen Stichting hier niet in de afueging

is meegewogen.
De Nederlandse Bruggen Stichting is d6 adviserende organisatie bij uitstek. De Nederlandse

Bruggen Sticliting is in 1992 opgericht uit de behoefte om 'monumentenzorgers' achtergrond-

kennis te verschatTen nodig voor een welovet-wogen antwoord op de vraag of een bepaalde

brug al  dan niet  eetr  ntonument /ou l l loelel)  w(Jldcn.

ht 1999 heeft de Nederlandse Bmggen Stichting over de Lekbrug een rapport geschreven en

geconcludeerd dat de boogbrug t.z.t een Rijksrnonument zou kunnen worden.

De esthetische vormgeving, de inpassing in het landschap, de bouwtechnische ontwikkelingen,

cle gaalheid en de zeldzaarnheid werden beoordeeld als "in hoge mate belangrijk".

Stichting Boogbrug Vianen vraagt u om in de alVcging het advies van deze onafhankelijke en

gezaghebbende organisatie apart te willen opnel.rlen.

In cle afueging word vervolgens de stand van zaken betreffende de 12 bruggen weergegeven

waaruit tenslotte een conclusie wordt getrokken.

Op deze conclusie hebben wij zeer veel kritiek.
De conclusie is namelijk gebaseerd op een negatief besluit van de Minister betreffende de

bescherming van de brug bij Zaltbommel. De Minister heeft dit beslr-rit genomen op grond van

de aanvraag van 66n specifieke brug en niet van de 12 bruggen tesalllen. De Minister heeft in

haar beslui t  de ensemblewaarden dus niet  Inccgenomen om Ledenen dat di t  n iet  speci f iek

gevraagd werd en omdat onze nieuwe inzichten toen nog nlet openbaar waren.

In nlei j.l. zijn wij als stichting c'laaroDt een bezwaarprocedule gestart omdat wij, zoals ik

eerder vermelde, tot overtuigende conclusies gekomen waren

De kans is groot dat de Minister op grond van de nieuwe rnzichten uiteindelijk toch positief

lleslult.

l-let college van Nieuwegein heeft nr.r een conclusic getlokken op grond van een besluit dat

nog niet definitief is vastgesteld.
De argumenten waarop het besluit wordt aangevochten zijn nieuw en krachtig genoeg om de

Minister op andele gedachten te brengen.

Wij vragen de Raad van Nieuwegein daaront ou] een nieuwe afueging te maken, het advies

van de Nedellandse Bruggen Stichting te laten prefaleren en de nieuwe inzichten van Stichting

Boogbrug Vianen mee te nemen in haar besluilvolniing.
Wij zijn er van overtuigd dat r,rw beslissing uitcindeljk tot een positief advies zal leiden,

Ik dar.rk u voor de aandacht en wil u bii deze de al'schriften van ons verzoekschrift ovet-

handigen.
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Verslag van de op 30 september 2004
gehouden vergadering van de
raadscommissie Sociale Omgeving en
Cultuur

Nieuwegeinr',p
Aanwezig:
Mevrouw F. van Dort - ter Denge
Mevrouw l. Leene
De heer A. schaddetee

(voorzitter)
(commissiegriffier)

(notutist)

De dames A. van der lrleulen (WD), A. Herfkens (PvdA), A. Vergeer - van Berckel (LeNi), R.
Gerges (PGN), J. verbeek - Bevenvijk (LeNi) en E. Zonnevetd - van otm (wD)
De heren J. Hauptmeijer (CDA,, R. Ramcharan (CDA), A. Sewgobind (GL), H. Smissaert (VSP), J.
Gadetta (WD), A. Eggink (GL), H. Snier (sGP/CU), H. van Lingen (sGP/cU), P. zwart (PGN), B' de
Mnter (oNS), H.Rietvetd (ONS) en P. Kagie (ONs)

Afwezig met bericht van verhindering:
De dames R. van der Nat (PvdA) V, van den Hewet (ONS),
De heren A. Steenhuisen (D66), H. Troost (VSP) en Chr. Bouws (PGN)

Tevens aanwezig:
lvlevrouw C. Breuer (wethouder)
Mevrouw C. van Rooijen {wethouder}
&levrouw M. Gianotten (Maatschappetijke Ontwikkeling)
llevrouw l. de Vries (MaatschappetiJke Ontwikketing)
l evrouw L. Terpstra (Maatschappetijke Ontwikketing)
Mevrouw G.v.d. Pas (lrtaatschappetijke Ontwikketing)
De heer E. Bos (Stads Ontwikketing)
[{evrouw van Dijk en de heer f.ampman van Recreatieschap Stichtse Groenlanden tbv de
presentatie.

1. opening, ,iededelingen en vaststelling agenda

De y99Ei!!9I opent de vergadering en heet de aanwezigen, en in het bijzonder de heer Rieweld
ats nieuw commissielid namens ONS, welkom.
Ze merkt op dat er uit de Leeskamer stukten zirn verdwenen die daar ter inzage tagen en zij
attendeert de commissieleden er op dat, dit niet de bedoeting is.
Bij agendapunt 7 heeft zich een inspreker gemetd die heeft geilnformeerd of er bezwaar is tegen
het maken van video-oDnamen van de commissiebehandeling voor het informeren van de eigen
achterban. De voorzitter conctudeert dat er vanuit de commissie hiertegen geen bezwaren zijn.
Ten stotte wijst zij erop dat de ptanningstijst van de agenda ls gehaatd omdat deze onnodig veet
tijd en discussie kost zonder een bijdrage te leveren aan de kwatitelt va'n de commissie. Geen van
de andere commissies heeft zo'n Lijst en er ziin votdoende andere instrumenten voor controle.
Voortaan zal de ptanningtiist ter inzage worden gel.egd en eens in de drie maanden worden
vemieuwd zodat deze desgewenst toch nog ats hulpmiddet kan blijven functioneren.

2. Presentatie Stichtse Groenlanden

Recreatieschap Stichtse Groenl.anden houdt een presentatie. De bij de presentatie behorende
sheets zijn tijdens de vergadering uitgedeetd.
De heer 9gllftlgl vraagt of ook gemeente Vlanen zich in de toekomst bij het recreatieschap gaat
aansluiten.
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6, Lijst van toezeggingen (2(x)4 - 393)

De commissie neemt de lijst van toezeggingen voor kennisgeving aan.

7. Arnwuzing Boolbrug Vlanen als rukvnonument (20(X - 399)

De heer van Sijt van de Stichting Eoogbrug Vianen spreekt in, zijn bijdrage treft u ter inzage aan
in de teeskamer.
Mevrouw !!!_dg!_.luegle! is van mening dat de brug weliswaar waardevol is maar dat
instandhouding te veet getd kost, mede daar Vianen niet wil bijdragen in de kosten. Bovendien is
de brug in slechte staat en zul]en de kosten van achterstattig onderhoud hoog zijn. Zij informeert
of de stichting een beeld heeft van deze kosten en hoe deze zich verhouden tot de kosten van de
plannen van Rijkswaterstaat voor de bouw van een nieuwe brug in 2012.
De inspreker geeft aan dat de kosten voor de bouw van een nieuwe brug ongeveer geliik zijn aan
die van opknappen en onderhouden van de huidige brug, de kosten van het sloPen van deze brug
zijn zes jaar geteden geschat op circa 6 mitjoen gutden.

Voor de heer Van Lin€en is de brug een markant ding maar het is wel een vraag of deze brug ook
werkel.ijk cuttuurhistorische waarde heeft. Echter, als de brug wordt gesloopt dan is dat een
onherroepelijke daad, het lijkt hem daarom zeker het overwegen waard de brug voortopig ats
monument te bewaren. De kostenafweging in economische zin is een afweging die dan in een
tater stadium en samen met het Rijk moet gebeuren. Hii is er niet van overtuigd dat de brug niet
als monument dient te worden bestempetd.
De heer Hauotmeiier vindt dat de discussie niet alteen over getd moet gaan. Bovendien tijkt hem
dit rijksbeleid. Hij stett voor af te wachten hoe op nationaal niveau tegen deze zaken wordt
aangekeken. De heer 9g-W!!!gI voegt hier aan toe dat deze brug een cultureel element is met
waarde voor de gemeente en de regio. De minister moet daarom worden geadviseerd de brug te
behouden hetgeen betekend dat het negatieve advies van het College in de Raad moet worden
omgebogen in een positief advies,
De dames Herfkens en llq!-del-ugglg!! en de heren Eesink, Zwart en 5!99!9! stuiten zich hierbij
aan. De heer Smissaert en mevrouw ]&!bggLlEq4q!{iiX witten dit stuk, ook getet op de biidrage
van de inspreker en de nieuwe informatie, graag nogmaats in hun fractie bespreken.

wethouder Van Rooiien wijst erop dat door de minister is gevraagd of de gemeente specifiek
deze brug ats rijksmonument zou willen behouden. De informatie van de stichting Boogbrug
Vianen dat deze brug onderdeel is van een ensembte is door het Coltege in de bestuitvorming
meegenomen. Ook wijst zij op het advies van de monumentencommissie dat in overeenstemming
is met het Coltegebesl.uit.

De heer qg_]SIleI wijst erop dat de monumentencommissie juist oproept het advies breder te
trekken om het advies breder te trekken, de verbanden te zien en daar zorgvutdig mee om te
gaan.

De voorzitter conctudeert dat dit stuk een besPreekstuk is voor de Raad.

8. Beleid chronisch zieken en gehandicaPten / WWB (2004 - 394)

Mevrouw Eglqg! is positief over het voortiggende stuk. We[ vraagt zij aandacht voor het voorstel
van het Ptatform gehandicaPten en chronisch zieken om een ondezoek naar de juistheid van
bijdragen te doen.
De heer &!Gg[ild kan akkoord gaan met de voorgestelde storting in de algemene reserve maar
hij wit dan wet dat de bedragen geoormerkt bl.ijven.
De heer !qa!i4gg! vraagt zich bij de gronden van verstrekkingen onder 3.2 af of voor atle
verstrekkingen dezelfde indicaties getden.
De heer-lqgdglla verwijst naar een motie die in december 2003 door de Raad is aangenomen en
vraagt in hoeverre deze hiermee is verrekend.



AMENDEMENT

Amendement op het raadsvoorstel 2004-399 inzake de aanwijzing van de Boogbrug
Vianen als rijksmonument, ter besluitvorming in de gemeenteraad van 4 november
2004;

Overwegingen:

o De Boogbrug Vianen maakt deel uit van een complex van 12 kunstwerken
van het Rij kswegerplan 1927;

r Dit'ensemble' is waardevol als technisch-industrieel erfgoed van de Staat de
Nederlanden;

e De waardestelling van elk onderscheidend deel van dit'ensemble' is op zich
legitiem; het geheel is echter meer dan de som der delen;
De Nederlandse Bruggen Stichting, alsmede diverse vak- en historisch
deskundigen nemen een weloverwogen positief standpunt in ter zake van de
monumentale status van de Boogbrug Vianen als op zichzelf staand
kunstwerk en als onderdeel van het Rijkswegenplan 1927;
De Stichting Boogbrug Vianen heeft aan de Staatssecretaris van OC&W
verzocht de l2 bruggen van het Rijkswegenplan 1927 voor te dragen bij de
UNESCO als werelderfgoed;
De Boogbrug Vianen is beschikbaar en geschikt als langzaam
verkeersverbinding tussen Nieuwegein en Vianen; de kosten hiervan in relatie
tot de kosten van sloop en de realisering van een nieuwe verbinding liggen
naar verwachting op gelijk niveau.

Amendement:

In het raadsbesluit 2004-399 het woord ..."niet"... te schrappen;

Aan het raadsbesluit toe te voegen "De gemeente Vianen te verzoeken om op
grond van de nieuwe inzichten de Minister van OC&W te adviseren om de
Boogbrug Vianen aan te wijzen als rijksmonument".

Niegx 4 november 2004,

e van Onze Nieuwegeinse Samenleving,


