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Bij brief van 21 juli 2006 heeft mw. mr. E.D.M. Vetboom narnens de St.ichting BoogbrugV^ianen te IJsselstein beroep ingesteld tegen het op bezwaarschrift genomen besluit van 12 juni2006, kenmerk CFI/BGS_ZOA6/,6762 M, waarbii de bezwaren tegen het besluit van 23augustus 2005, kenmerk RW 1999235, inhoudende de afivijzing van het verzoek totbescherming op grond van de Monumentenwet 19gg .r"n ie ,rrormalrge vetkeersbmg over deLek bij Vianen, ongegrond zijn verklaatd.
Het beroepschrift is nader gemotiveetd bij briefvan 1g augustus 2006 en is voorzien van 31bi.jlagen.

Ten aanzien van het aanr,r:llend beroepschrift wil ik het onderstaande oDmerken.

De punten 1 t/m 3 betreffen een weetgave van feiten.

De onder punt 4 en 5 bedoelde foutieve aanharing in de bestreden beslissing van de danrmwaarop de Cornmissie het advies heeft uitgebracht erken ih. Ik verontschuldig mii daar voor.De Commissie heeft het advies Ihetadviesongedateerdiso*;T j;;::lT;ffi #'*::llJfi ilT;ffi ;r":f;,_van het advies, waarmee is voldar
rn het sub 5 gesterde gaat 

",., 
.LlIni'.1""t::T,T:J,'"ffi:::'#il:::fi:'I*.ff:

in.de thans bestreden besrissing van 12 junt 2006 Gtuknr. D 25), omdat de adviesdatum eefst w6ljuist is aangedu.rd en de daaropvolgende verwijzing niet. E"r, .,r.._i,r_g ,raar het uitgebmchteadvies van 4 mei 200! kan logischerwijs niet.
U.it de context en de chronologie moge duiderijk zijn dat het advies uitsluitend :n mei 2006 kanzijn gegeven' De primair bestreden besrissing is immers pas op 23 augustus 2005 eenomen.

v^N 0Nl) [ (vJrr ,
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Ten aanzien van het in sub 4 van het aanvullend beroepschrift gestelde wil ik nog opmetken dat

mijn inziens de verwijzing naar b.ijlage ptoductie ru. 19 door eiser niet is bedoeld, omdat dit

nummer betrekking heeft op de beslissing van de staatssecletaris tot afwijzing van het complex als

zodanig [deze is niet opgenomen in de door mij aan de rechtbank toegezonden inventarisliist].

De thans bestreden beslissing d.d. 12 juni 2006 is door eiset opgenomen onder productie nr. 20.

Punt 6.

Eiser heeft het gedeelte van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften onder het

opschrift "Standpunt van de staatssecretaris" puntsgev/ijs onder de romeinse cijfers I t/m VII

samengevat. Ik wijs er op dat dit naar inhoud een weetgave van het secretariaat van

voomoemde Commissie is, gebaseerd oP hetgeen namens de staatssectetaris in de besueden

beslissing, het ambtsbericht (stuku. D 23) en ter zitting als mondelinge toelichting is verwoord.

Yarzf gief 26 kolr:l eiset op de hier door haar gemaakte indeling.terug In het onderstaande

verweer zal il< deze puntsgewijze benadedng volgen.

Punt 8-23
Het gestelde onder de punten 8 t/m 23 rs een weergave van eiser van de voorgeschiedenis.

Hierover heb ik in deze fase van de procedure geen opmerkingen.

Punt 24

Ten aanzien van het sub 24 gestelde, stel ik vast dat eiser vooruit loopt op de behandeling van

enerziids het door haar ingestelde beroep bij uw rechtbank tegen rnijn beslissing van 7 jub 2006,

met betrekking tot de boogbrug bij Vianen als vermeend complexonderdeel en anderzijds op de

behandeling inzake het bezwaarschrift van eiser bij de Comrnissie voor de bezwaarschriften van

het Ministerie van OCW terzake mijn beslissing van 1 juni 2006 tot aFvijzing van de aanvraag

om een groep van 12 bruggen (complex) uit het Rijkswegenplan 1927 als 66n monument aan te

wijzen. Eiser rekent de onderhavige brug bij Vianen tot dat comPlex.

Ik ben van ootdeel dat deze aspecten buiten het hier aan de orde ziinde geding vallen, met

uitzondering van de vraag in hoeverre het Rijkswegenplan 1927 brjdraagt aan de waardering van

de verkeersbrug bij Vianen als individueel bouwwetk.

Reactie op de grieven inzake de overwe53ingen s,;tb 26-52 ad I t/m VII

Ad I Ten oPxlchh uan het netls uan ijfuweg) besrhermde buraud aar boogbnggtn uormt de bnggeel

o nmi s ke t bare mee nvaarde,

(nrs. 26-21)

Eiser bestrijdt dit. Het gestelde in het beroepschrift geeft mij echtcr geen aanJeiding terug te

komen op mijn standpunt. Zowel in het ambtsbericht d.d. 28 tebruari 2006 @lz. 9-11) als in het

advies van de Commissie voor de bezrvaarschriften d.d. 4 mei 2006 (blz. 11-12)' wotdt reeds

uitgebreid op dit punt ingegaan.
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Voor de bruggen over de grote rivieren in Nederland ziin tot 1940 qua constructie twee

hoofdvormen te onderscheiden: vakwerkliggerbruggen, waarvan de vm vetkeersbmg bii

Zaltbommel een voorbeeld is, en boogbruggen, waartoe de in het geding zijnde brug bij Vianen

behoort. In het ambtsbericht heb ik uiteengezet dat er van de categorie stalen boogbruggen drie

subcategoriedn zijn te onderscheiden:

1. zuivere boogbruggen, zoals de beschermde Waalbrug bij Nijmegen;

2. de boogbruggen met trekband, zoals de beschermde IJsselbrug bij Zwolle en de bmg

over de Noord russen Hendrik-Ido-Ambacht en A.lblasserdam, eveneens beschermd;

3. de verstijfde staafboogbrug, bestaande uit een ligger die wordt ondast door een boog.

A1s vootbeeld gelden deJohn Ftostbmg over de fujn bij Arnherrl een gemeentelijk

monument, en de \Wilhelmhabrug ovet de lJssel bij Deventer, die nietvan rijkswege

beschermd is

Van de categorie boogbruggen met trekband vormt de rn het geding zijnde Lekbrug bij Vianen

uit 1936 eigenlijk weer een subcategorie, omdat hier niet sprake is van een vakwetkboog, maat

van een vollewandboog, in dit geval bestaande uit kokers van geklonken staal.

Qua constructie is brug ower de Maas bij Hedel (nabij Den Bosch) uit 1937 genik aan die te
Vianen. Ze verschillen alleen in lengte: Vianen heeft 160 meter hoofdoverspanning en Hedel

120 meter.

De kemvraag is derha.lve of hiermee de brug bij Vanen zodanig afs,ijkt van de andere grote

boogbruggen en ook in andere opzichten een bijzondere waarde vertegenwoordigt dat er voor '

de minister aanleiding bestaat deze aan het reeds bestaande bestand aan beschermde bruggen

toe te voegen, omdat het een onmisba-re lacune ven'ult. Die kwesne is ontkennend beantwoord,

waawoor: de overwegingen op blz. 10 i 1 van het ambtsbericht zijn toegelicht.

De Comrnissie concludeett naa.r aar eiding van het gestelde in het ambtsbericht onder

overna.nre van de overweghgen in het bovengenoemde ambtsbericht dat de conclusie van de

staatssecretaris dat de Boogbrug a rrlldoet& zelfstandige monumentale waarde bezit om

aanvrijzing te rechtvaa.rdigen, niet onzorgnr.ldig is. Ten opzichte van het reeds van riikswege

beschermde bestand aan boogbruggen, bezit deze brug geen onmisbare meervraarde.

Dat de brug bij Vianen op onderdelen anders is dan de reeds beschermde bruggen behoeft geen

doorslaggevende reden te zijn tot bescherming. Uniciteit op constructieve details leidt niet gehjk

tot de gevolgtrekking dat het daarmee automatisch beschermenswaardig op rijksniveau is.

Ik voeg daar aan toe dat alle bovengenoemde bruggen deel uitmaken van de uiwoering van het

Rijkswegenplan 1927. Momenteel zijn als gevolg van de aanvraag van eiset d.d. 29 september

2005 a.ls bedoeld onder punt 17 van het beroepschrift, procedures tot onderzoek naar mogelijke

bescherming gaande van de bmggen bij Moerdijk, Deventer, Arnhem, Maastricht, Hedel,

I{eizersveer en Dordrecht. Niet uit te sluiten valt dat het bestand aan beschermde bruggen

aldus zou kunnen worden vermeerderd.

Voor wat betreft het ontbreken van bepaalde q?en op de rijkslijst van beschermde objecten

valt op dat tot nu toe - naar ik thans kan overzien - in de categorie verstijfde staafboogbrug nog

geen brug over de grote rivieren is beschermd,
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Ik wil echter belradrukken dat de selectie tot bescherming niet uitsluitend plaats vindt op basis

van categorie€n qua qpe constructie, maar dat ook overwegingen van nadere architectonische

vormgeving en esthetische kwaliteiten, ensemble- of sinrationele waarden en (cultuu$-

historische overwegingen mede een rol spelen bij de afweging tot bescherming.

Ik kom daar in het onderstaande bij punt 3+36 ad III nog op terug.

Ook de onderhavige brug bij Vianen is niet uitsluitend op hoofd- of subcategorie beootdeeld,

maar mede op aangetaste visuele en architectorische waa.tden, zoals in het ambtsbericht op blz.

11 is omschreven.

Ad ll De bng is weliwam ryldryam, maar dit enkele gegeuen uormt geen aarhiding om de bntg le beschemten

op ijkrnitea,/.

gneven nrs. 28-29

- De omstandigheid dat de boogbrug in de Tweede Wereldootlog is verwoest, maakt deze brug

niet bijzonder. Dit geldt namelijk voor vrijwel alle brugen over de grote rivieren.

- Het feit dat deze brug van Nedetlands fabrikaat is, maakt deze brug evenmin bijzonder. Er

zijn meer bruggen (vootai sinds her RW? 1927) van Nederlandse rriakelij.

Antwoord op het sub 28-29 gestelde:

Het argument dat de brug zeldzaam is staat volgens eiset haaks op de stel.ting dat de brug geen

bijzonderheden en meerwaarde beeft ten opzichte van het reeds beschermde bestand.

Hier kan ik over opmerken dat de brug in dat constructieve opzicht zeldzaam is; of zoals eiser

in het bezwaarschrift van 29 septembet 2005 destijds aanvoetde; de boog is uitgevoerd als

geklonhen koker en dat maakt hem uniek. In de bij beslissing op bezwaar gehandhaafde

pdmaire afwijzing is echter geoordeeld dat aangezien het om een ondercategorie van de

boogbruggen met trekband gaat (zie ambtsbericht blz. 9-11) dit geen doorslaggevende

aanleiding is de bmg te beschermen. Uniek kan de brug qua constnrctie in elk geval niet

worden genoemd, omdat eiser zelf al een vergeJijking trekt met de brug te Hedel die een

overeenkomstige construcde a.ls hoofdkenmerk kent.

De ondethavige brug met trekband is volgens eiser wel degelijk zeer zeldzaam aangezien het de

eerste grote rivierbrug in zijn soort is en de totale !'sieke dimensie grotete betekenis heeft dan

de brug bij Hedel.

Zoals uit de sn:kken blijkt zijn er drie typen stalen boogbruggen te onderscheiden. Doordat hier

geen sprake is van een vakrverkboog, maar van bogen bestaande uit kokers van geldonken staal

vertegenwoordigt de onderhavige brug in rvezen een subcategorie. Deze worden echter niet per

definitie apart vertegenwoordigd. Het is bekend dat bruggen binnen een bepaalde categorie
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oodelLing nog grote verschillen vertonen. Zo worden in het artil{el "Ijzeren en stalen

boogbruggen in Nederland" van H. van Maarschalkerweerd de bruggen van Hedel, Vianen'

Zwolle en Hendrik-Ido-Ambacht in 66nzelfde categofie van hoofdconstmctie gebracht, terwijl

het dutdeliik is dat deze bruggen ondeding nog verschillen veltonen'

Bij de selectie is ervan uitgegaan dat dit geen argument mag zijn elke brug aan te wiizen, maat

slechts het beste uit elke subcategorie.

Het is derhalve de vlaag tot hoever lr]en de onderverdeling wilt doen uitsteklien als criterium tn

de selectie tot het vormen van een bestand aan objecten, in casu bruggen, die op rijksniveau van

voldoende monumentaal belang geacht kunnen worden en hoe algemeen dat onderscheidend

selectiecriterium als esseritieel erkend en aanvaard urordt'

De rijksliist van beschermde monumenten kan niet gelijkgesteld wordeo aan een vetzameling

objecten waarin elk uniek exemplaar dat op 66n kenmerk of onderverdeling afivilkt, in de

collectie dient te worden opgenomen. Geen twee enkelvoudige momrmenten zullen precies

gelijk zijn, maar dat leidt niet tot bescherming van alles'llat zich aandient'

Het argument inzake de oodogsverwoesting is niet spontaan door mij bedacht, maar vofint een

rechtstreeks antwoord oP de navolgende passages oP blz T van de nadere motiwering op het

bezwaarschr.ift van eiset d.d. 29 september 2005 (inventarislijst nr' B 17'4) :

,, In her butndetr buluit vordcn de uolge z waarhlellirgen niet behaddd, ten l'/ ry uar gnot belang iln

uoor ee r jttiste aJwegittg".

,'- In he/ bestnden bes/,i! is onuoldoetde aandadtt bestnd aan de geschiedklndige waardz. De bng it itt dt

Il/O II aenield ett rlaarna in oorpronke[fke ttont bersteld De heinneiry aan &ie ,erwlertefide peildr dient

taltbaar er, triek te blif'en De bntg bij Viana hont & beletitg oaa de uemielit4er in erke mate in leaei''

Hetzelfde geldt eigenliik voo! het atgument van het Nededands fabrikaat, waar eiset in het

bezwaarschrift op blz T het volgende aanvoert:

- Voort is geer waarde geJhtd aan hetJeit dat fu bmg un Ne&rladsJabikaat is, dal un tpeciaal

brugerblreaa et eex aooraanstaand hoofdingetiettt aat uerbondtt is De4,e feiten ilt nuryelegd in blildge

De oodogsherinnering en het Nededands fabrikaat ziin door mri overigens niet gerelateerd aan

de zeldzaa-rnheid, zoals eiser suggeleert, maar aan de vraag of dit zodanige bijzonderheden

rvaren dat daaraan een belangriik argument ten gunste van de monumenfwaaidigheid van de

brug bij Vianen kon worden ondeend.

Ld,III lzat het Njktvegeflplar EW) 1927 iln al die bnrget uatt ijkswege buchetmd, iodat met de

betaandt sehctie het belarg uan hA klX/P 1 927 uoldoentle is uetTTenwoordigl. (De bragger uan het Rl{/P

7 927 dieren uooruamelik 0p hal inti$ieke paardtn beoordeeld te ntordu et het Rlw leeft rlechts eeq

urlurrhisloivhe meerutaarde aan de bngen).
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Wat deze drie bruggen - de IJsselbn.rg nabij Zwolle, ovet de Noord bij Hendnk ldo Ambacht
en de Waalbrug te Nijmegen - gemeen hebben is dat het vakwerkboogbruggen zijn en niet dat
zij op gond van het Rijkswegenplan een cultuurhistorische meerwaarde zouden hebben, zo is
erset van menfrg.

Voor de omschri]vingen van deze bruggen verwijs ik naar de inventarislijst onder nr. A lb.

Hierover kan ik opmerken dat de genoemde drie bruggen zijn aangewezen als beschetmd
monurnent vanwege hun zelfstandige, intrinsieke waarden. Dat zij deel uitmaken van het RWp
1927 gaf btetbij niet de doorslag. Het is wel een waarde maar geen uitgangspunt. Dat blijkt ook
uit de waardering in de redengevende omschrijvingen. In zoverre stelt eiser terecht dat het
"toeval" is dat deze drie bruggen deel uitmaken van het Rijkswegenplan 1927 @!?p).
Het relatiefgetinge accent dat er in de redengevende omschrijvingen is gelegd op het RWp,
geeft aan dat dit niet als een belangrijk selectiecriterium gold. Nienemin wordt op deze wijze
met de bescheming van voolnoemde dde bn.rggen het Rijkswegenplao 1927 in herinnering
gehouden, voorzover het bruggen betreft.

Ten overvloede merk ik op dat het onderscheid dat in het geval van de Nijmeegse brug door
eiser in grief sub 33 is gemaakt russen het fujkswegenplan 1g27 en,,een onhuikkelitg op
injrartructurui gebied... " 

'iet 
ka' worden gevoigci, aangezien hiermee toch dezelfde ontwikkeJinq

is bedoeld, maar met andere, meer algemene woorden.

(ru. 3a)
Eiser stelt dat de brug van Zwolle geen culturuhistorische waarde zou hebben op basis van het
RWP, omdat deze waarde niet genoemd is in de redengevendc omscbrijving.

Ik wil beginnen met op te merken dar het voorliggende beroep de brug bij vianen betreft en
dat beroepschrift in de punten sub 31-34 commentaar levert op de bestaande omschrijvingen
van andere,.beschermde bruggen, zoals Zwolle, Hendrik ldo Ambacht en Nijmegen, die geen
onderwerp van het geding vormen.

Inzake de IJsselbrug bij Zwolle wijs ik er op dat de redengevende omschrijving niet per dehnitie
een uitputtende waardering in alle opzichten geeft. De enige conclusie die getroklen kan worden,
is dat deze culnruhistorische waarde geen vermeldenswaardig bevonden rol speelde bij de
aanwijzingvan de brug; de brug had voldoende andere waarden. Ecn zekere cultuurh.istorische
waatde behoeft de brug daarom nog ni€t te worden ontzegd. overigens is in de inleiding van de
redengevende omscbrijving van deze brug wdl melding gemaakt van het Rijkswegenplan.

ook in het geval van de brug over De Noord bij Hendnk Ido Ambacht (productie 2g van eiser)
kan de redenerirg van eiser niet worden gevolgd. Dat het RV"? een voot de monumentenstatus
televante architectuurhistorische waarde in de vorm van een brug opleverde, wil nict zeggen dat
het R\Yv? zelf een 

'oor 
de monumentenstatus doorslagget ende cultuudristorische waarde

vertegenwootdrgt.
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Met betrekliing tot bet w6l v66rkomen oP de monumentenlijst van subcategoneen moet

worden benadn.rkt dat dit feit niet wordt ontliend. Anders zou het beschermen van 66n enkele

boogbrug volstaan. Naast het gegeven dat er nog andere dan technische waarderingscdtena

zijn, zoals gaafleid, historie gaat er wel degelijk ook aandacht uit naar technische

vemieuwingen. op dit punt is het wellicht relevant het in het ambtsbericht gestelde meet te

verhelderen.

Grote verkeersbruggen van v66r 1940 in Nederland kunneo ingedeeld worden in twee

hoofdvormen: vakwerkliggerbruggen en boogbruggen

De boogbruggen als hoofdcategorie kunnen weer worden verdeeld in drie subcategoriedn:

l. boogbmg zonder [ekband;

Hiervan is de beschermde Waalbrug bil Nljmegen een goed voorbeeld

2. boogbrug met trekband;

Hiertoebehoreno.a.debeschermdebruggenbijZwolleenHendrikldoAmbacht.

Ook de onded.rawige boogbrug bij Vianen behoort tot deze subcategone'

3. verstrjfde staafboogbruggen.

Tot dit rype behoren de vetkeetsbmggen bii Amhem en Deventer, ten aanzien

waarvan een vetzoek tot aanwijzing door eiser in procedure is

Daarmee zijn fwee van de subcategoriedn vettegenwootdigd oP de monument€nliist, waarbii de

redengevende omschriiving 66k, maar niet alleen, op de constructie is gewezen

Uit het gegeven dat 66n subcategorie nog ontbreekt is op te maken dat bii het samenstellen van

het reglster van beschermde monumenten het streven er ruet oP gericht is geweest om een

volledige vertegenwoordiging van alle mogelijke subcategoriedn te bereiken'

Ter toelichting merk ik op dat het huidige bestand aan beschermde gtotere bruggen is

voortgekomen uit het Monumenten Selectie Ptoject (1vISP) Dit betrof een decenttale selecue

per provincie van de belangrijkste obiecten van geschiedenis en bouwkunst uit de periode

1g50-19,1O, waardoor pas gaandeweg ofachterafna 2001 inzicht bestond of ten aanzren van

sommige speciEeke soorten van monumenten' over het gehele land gezien, een evenwichtlge

opbouw en spreiding is ontstaan

(nr.35-36)

Hetisvooreiseronbegrijpe).i jkwaaromdeonderhavigebrugondankshetfeitdatzijuniekeren

zeldzamer is dan de &ie reeds beschermde bruggen, toch niet monumentwaardig wotdt

bevonden. Eiser stelt dat de bmg bij Vianen aan alle waatderingscriteda voldoet en uniek is'

De bmg bil Vianen behoort uiteraard, evengoed als elke andere boogbrug, 66k tot de

hoofdcategorie. Daalar. ztitt et echter al een aantal beschermd, waardoor de bmg in die

categolie geen lacune op de liist rtlt.

In de rnDcategorie van boogbruggen met trekband, waartoe de Lekbrug bij Vianen behoort'

komen eveneens voldoende bruggen voor op de liist ln die zir.r is de brug niet als uniek aan te

merken. Er is geen sprake van een gemis dat zou moeten worden opgeurld'
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Een nog grotere verfiining van vertegenwoordiging op de monumentenlijst van objecten in
relatie tot de geschiedenis van de techniek wordt niet als wenselijk of noodzakelijk ervaren.

Eiser acht het feit dat bi1 de brug bij Vanen gebruik is gemaakt van volwandige bogen, reden
zou moeten zijn om het als monumentwaardig aan te merken.

AJs gezegd, op detail zal elke brug in conslructie en uirvoering van andere objecten verschillen,

en in dat opzicht kan men weiiswaar spreken van zeldzaarnheid, of uniciteit, maar die
constatering behoeft zeker niet in alle gevallen te leiden tot noodzaak of grondslag voor

bescherming.

Voor de overwegingen die tot afivijzing hebben geleid verwijs ik voorts naar het gestelde in
mtn ambtsbericht van 28 februai 2006 aan de Commissie bezwaarschriften, (inventarislijst

nr. D23)

Ad IY De oortpnttke$ke uinele wamtlc uatt de boogbmg is uemindrrd dotor de aalleg un de dfubele euue
bng Doorslaggeuend uoor dz uolwandige ltoget paren fu estbetishe knal;teite^ De bi het onlaerp aan de
Ltoogltng beoogdz uiige uormgetitg wordt tharc uentoord door de drbbe/e wegdckken u door een virwar aat

pijhrc ondrr dt bmgen

(nr.37-58)

Eiser merkt op dat ten oruechte de suggestie wordt gervekt dat de dubbele nieuwe brug visueel
niet compatibel zou zijn met de oude boogbrug. Er zou juist zelfs een duidelijk waameembare
samenhang zijn. De relatie met de bestaande boogbrug heeft een zeet belangrijke rolgespeeld
bij de bouw van de nieurve bruggen.

Dat het ontwelp van de nieuwe bruggen is gebaseerd op het functioneren naast en het
samengaan met de boogbrug mag begrijpelijk uitgngspunt bij de bouw zijn geweest, maar
dat feit voegt geen nieuwe waarde toe aan de bestaande brug. Het heeft immers niets van doen
met de oorspronkelijk visuele opzet uit de jaren dertig van de vorige eeuw, waarin de bmg een
zelfstandige, harmonieuze component in het rivierlandschap diende te zijn.

De zorg bestond dat de bouw van de huidige verkeersbrug in de autoweg A2 de beleving van
de oude brug zeer zou verstoren, omdat de nieurve brug hoger komt te liggen dan de bestaande
b-g'

Evenn:ele llvaliteiten die men thans in de combinatie van de bruggen zou onrwaren, sraan
dan ook geheel los van de monumentali vraarde van de oude boogbn.rg en ondersteunen

laatstgenoemde waarde niet. Op blz. 11 onderaan van het advies van de Comrnissie voor de
bezwaarschriften (inventarisJijst nr. D 24) besteedt de Commissie aandacht aan dit aspect, waar
zii stelt dat de aangedragen eventuele visuele kwa[teiten van de combinatie van bruggen geheel
los staat van de monumentale waarde van de boogbrug. Zie ook het ambtsbericht pagina 12,
eerste aLinea.

/.
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ommisverstandtevoorkomenmelkikopdatvisuelekwaliteitenaanhetbrugontwerpzelf

uiteraard, naast de constructieve en cultuurhistotische asPecten, wel kunnen bij&agen aan de

beootdeling van de waardering van bruggen. Dit is in ovefeensternrning met de begriPsbepalmg

van monument, als bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet 1988, waar het aspect

"schoonheid" een dragend criterium vormt.

Bij de brug te Vianen doet iuist de aantasting van het oorspronkelijk ontwerP doo! de buiten de

boog gelegen nieuwe wegdekken ten behoeve van het langzame vetkeer afbreuk aan de

waardering in visueel oPzicht.

Eiser wijst ter onderbouwing van haar betoog ovet de beoogde samenhang van de twee bruggen

in grief 37-38 van het beroepschrift naar productie nr. 24. Dit betreft een attillel van de website

over de tweede en derde Lekbrug riiksweg A2 bij Viaren. uit de tekst wordt echter duideliik dat

de aanpassing niet gericht is op de belevingswaatde van de brug vanuit het landschap of van de

rivier, maar de doelstelling dat het zicht vanif de bestaande brug niet mocht worden belemmerd

door de hoger gelegen nieuwe bfug, omdat aanvankeliik het plan was de bestaande brug b)ijvend

te larcn tunctioneren. ..Floewel de oude bn.rg uiteindelijk wordt afgebroken, was ten tijde van het

ontwerp van belang dat de reling op de nieuwe brug, die gezien wanaf de bestaande brug op

hoogte ligt, zo min mogelijk belemmerhg zou vormen", aldus de website'

Mijn conclusie hieruit is dat de onderlinge afstemrning op iets anders - nameliik beleving voot het

verkeer op de oude brug - is gericht geweest dan de visuele samenhang van het ensemble die eiser

suggeree!L

Dootdat inmiddels een tweede nieuwe brug is aangelegd die, evenals de rweede brug, een

ondersteuning kent van telkens uit &ie segmenten bestaafide betonnen pijlers die contrasteren

met de gemetselde pijlers van de oude vetkeersbrug, is het rustige beeld in het zomerbed wan de

riviet gewiizigd in een veelheid van vormen'

AdY Oaeigeu heeft ook tle aanlel uan dcferstroket dt uinele uaarda aaflget*rl, nl dr\efetrtlmke het

gcht wegnemet op dz trekbandu en fu boogaarrytten'

(nt. 40)

Eiser is van mening dat de ltetspaden slechts een toevoeging zijn en geen aanpassing c q'

aantasting van de brug De fietspaden kunnen in de toekomst verwijderd worden, zonder dat de

brug hierdoor beschadigd. Door werwijdering van de fietspaden zou de originele unieke

constructrevorm van de boog met trekband weer zichtbaar \torden'

Het verwijderen van de rletsstroken is mijns inziens technisch niet onmogelijk ter hoogte van

het brugdek; bij de bevestigingsPunten blijven "littekens"' De verbreding van de pijlers zou

echter ook ongedaan moeten wotden gemaakt ln beide gevallen is er schade waarbii die in het

iizerwerk gemaklielijker "onzichtbaar" weg te werken is, dan die aan de piilers, waar de

afeeronde uiteinden voor inboenverk bij de verlening ervan zullen zijn weggebroken'
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Hoewel het t€rug reconstrlreren naar de oude toestand tot de mogelijkheden belroott is dit

uiteraard niet het eerste criterium bij de beoordeling van de huidige waardering.

Bij de aanwijzing als beschermd momrmeflt is irnrners de staat van het object zoals die zich ten

t.ijde van de aanwijzhg vertoont, het uitgangspunt.

De aantasdng door de latete wijzig'ingen is overigens een additioneel argument in het geheel van

overwegingen die tot de a6vijzing mijnetzijds heeft geleid.

AdYl Ir het kader var dt beshrih'ontirg omlrent de aanulSng ak Ltestbetmd tzontment is uooral het addu

uan dz gemee eraad aar groot belang Feil is dat de raden uan de gtmee en Viaten et Niuauegeit hebben

beJllhtt lzt ee rrytief aduies. ll/at hierbli preciu dr emterhording is geaurt .loel ,tiel teqake. Niet gebhker

it dal &ie gemu erodu niet ir redzllkheid lot d! lilgebrachle adrieiet hebben kanun komen.

(nr. 4l-50)

Eiser merkt op dat wetsuzaar de beide gemeenteraden, de Raad voor Cultuur en Gedeputeerde

Staten negatieve adviezen hebben uitgebracht, maar dat deze adviezen anders zijn onderbouwd

dan het negatieve besluit. Eiser is daarom van mening dat zonder nadere motivering is

afgeweken van deze adviezen. Eiser is van mening dat er voldoende aanleiding is om te

concluderen dat de adviesorganen niet in redelijkheid tot hun uitgebtachte adviezen hebben

kunnen komen.

Ik volg eiser in deze niet.

Onze minister (in casu de RDMZ) dient bij de uitoefening van zijn bevoegdheid een eigen

aFveging te maken, waawan het advies van de gemeenteraad onderdeel dient uit te maken. In

het onderhavige geval is een integrale a6veging gemaakt, waarbij niet allecn het advies van de

gemeenteraad, maar ook dat van de Raad voor Cultuur en van Gedeputeetde Staten is

betokken. Deze afiveging heeft geleid tot de conclusie dat geen aanleiding bestond om van de

negatieve adviezen van de gemeenteraden afte wijken omdat de monumentale waarden van het

object geen lanwijzing op rijksniveau rechwaardigen. Het uitgangpunt van de in de

Monumentenvet 1988 vervatte aanwijzingsprocedure is immers pnmair gelegen in de

beoordeling of de aanwezige monumentale waarde beschcrming rechtvaardigen. Is eenmaal

vastgesteld dat inderdaad sprake is van voldoende monumentale waarde van het objecr om

aanwijzing te rechwaardigen, dan moet, alvorens tot aanwijzhg wordt overgegaan, worden

bezien of zwaarwegende andere belangen een aanwijzing in de weg staan.

De Commissie voor de bezrvaarschriften merkt na een beschouwing te hebben gewijd aan de

adviezen van de gcmeenten Vianen en Nieuwegein op blz. 11 van haar advies van 4 mei 2006

nog op: " De iaalsserelait heef fu het onderhauigt geul, adtt t/aand op alle ritgebrachte m taar strckkirtg

ouercerkomerde aduieie4 een integrah afwegtrggemaakt, die ltee;ft ge/eid tot de concluie dat de monrme ale

waardcn ua de Boogbnggter aarwl;1ng op ijluriueaa ncbtuaardtgtn. It de bg.ilage bl de betnden hukiten

tat 2) otrgr.rhr 2005 heefl de slaal.tJeffetaiJ mimlcbools bearyume eerd aatgeget'en om are/ke redenen de

Boogbnggeocht uordt owoldoe e 79[sta i,ge maurmenlale aaarde lc l)eit/en."
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Het valt de minister niet aan te rekenen dat de weging van de aangevoerde belangen door de

gemeenten Nieurvegein en Vianen tot een andet besluit hebben geleid dan door bezwaarde

gewenst. Dit doet niet af aan de zorgvuldigheid van de procedure inzake het horen van

belanghebbenden en het tot stand komen van de adviezen. Zo is ook gesteld door de

Comrnissie voor de bezwaarschriften in haar advies op blz. 11.

Eiser gaat btj gnet $-a7 in op de inhoud van de adviezen wan de gemeente, stelt dat de

gehanteerde overwegingen onjuist zijn, dan rvel niet als grondslag kunnen dienen voo! een

negatief oordeel.

Eiser moet zelf gaan aantonen dat deze organen niet in redeLijkheid tot hulr uitgebrachte

hebben kunnen komen, in Plaats van deze ongefundeerde stelling in grief 48 te poneren'

Daamaast komt logisch de vraag op wat voor zin het heeft, wanneer eiser enerziids kritiek heeft

op de uitgebfachte negatieve adviezen en anderziids constateert dat de minister de aFviizing

toch met andere argumenten dan die in de uitgebtachte adviezen, heeft onderbourvd'

Ik wijs er op dat de commissie voor de bezwaarschdften de eigen afweging van de miristef,

voorheen de staatssecretaris, inzake het bestreden pdmaire besluit van 23 augusrus 2005, in

haar overwegrngen heeft beuokken en tot de conclusie kofirt | "He/ ,oorgaandt maakt naar hel

oordte/ a.tr fu commissie euenee t dat dr Jraql|readarb niet or{orgryldjg ha zldt door de Boogbng riet aan te

wlier als bucherzd montment" (blz 12 midden advies Commissie)

Onder punt 50 in pat. VI refeteert eiser aan de zijns inziens onlosmakelijke sa-menhang cussen

de twaalf bmggen, zoals omschreven rn de Tussentrjdse synopsis"Groductie 30)'

Dienaangaandc merk ik op dat dit onderwerp hier niet aan de orde is. Het onderhavige geschil

betreft de brug bij Vianen als enkelvoudig object.

De vermeende complex-waarde is thans I dwz.ten tijde van het uitbrengen van dit verweer] in

procedure bij de Commissie voor de bezwaarschriften van OCW'

AdYII Ook dz fxancible geaolger bebbet geer, 0f althanr geen dtors/aggeundz ml gespeeld ir dc aduieien. De

fnatcich en/ oJ econonische arpuhn 7!tt et in dt buhtit|ormirg belrokken en dw geex re'len uoor de

oJriinC.

(nr.50-51)

Eiser is van mening dat deze stelling oniuist is en geeft aan dat dit in het ambtsbericht d.d. 28

februan 2006 ook wordt erkend.

Ik vraag mij at waar eiser in het ambtsbericht leest dat bovengenoemde stelling oniuist zou zrin.

Dat dit zeker niet het geval is, blijkt wel urt de zinsnede op bladzijde 13 van het ambtsbedcht waar

mrjnerzijds - naar aanleiding van het advies van de gemeente Nieuwegein die enige economische

ovenvegingen in de afrveging betrekt - rvordt opgemerkt: 'l/erder wijs ik er met nadmk op dat

Frnanci€le en/of economische aspecten helemaal niet in de besluiworming zijn betokken en dus

ook geen reden zijn voor de a6rijzing."
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Verder wijs ik op bladzijde l2 van voomoemd ambtsbericht waar ik naar aanleiding van de bdef
van 2 novembet 1998 van Rijkswaterstaat opmerk: "Oteigens wordt it deie bieJ onder andere gesproken

ouer tb ko en aat renoualie er de prcbhmatiek uar ondrrhoudsaerkiaamhedzn, Dit betrefr echter aputet die in

hel kadtr aaa tlc uraag ndardemzn menlvaardigheid niet pordrfl meegeaogel'(ehde citaat).

Feit blijft overigens inderdaad dat de aanvankelijke intentie om de brug voor plaatselijk verkeer te

behouden, is verlaten en dat fujkswaterstaat geen toekomst voor deze brug ziet.

(nr.52)

In tegenstelling tot wat eiser meent, is rnijns inziens het bestreden besluit niet genomen in strijd

met het motiverings- en het zorgruldigheidsbeginsel. In het vorenstaande verweer heb ik dit

voldoende menen te kunnen aantonen en ik voel mij hierin gesteund door het oordeel van de

Commissie voor de bezwaarschriften, waawan ik diverse tet zake doende citaten uit het advies

van 4 mei 2006 heb aangehaald.

Graag wil ik u tot slot attenderen op het feit dat uw rechtbank thans een drietal beroepschriften

in behandeling heeft welke allen door eiser zijn ingediend en een onderlinge relatie hebben.

Wellicht dat u hiermee met de behandeling en vooltgang van de zaken rekcning wilt houden.

Hci oeueiTen <ie voigende zaken:
* procedurenumm er: 06/3180 betreft de bmg bij Za.ltbommel als complexonderdeel
* procedurenummer:06/?826 betreft de brug bij Vianen als individuecl object (het thans aan

de orde zijnde beroep
* procedurenummer:06/ 3176 betreft de bmg bij Vianen als complexonderdeel

Ik verzoek u nogmaals alle corespondentie met berekking tot deze zaak rechtstreeks

naaf bovenstaand postbusnummer te zenden,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de orocesserr

ill
le. r /

lr- /""{l
ou.



L. '  /1,4

Rechtbank Utrecht

SectOr bestuursrecht

PostaclrDs: Postbrrs 13023.3507 tA Utrecht

l\{evr.oLl\v nlr. E.D.M. Verboom
Postilus 20lB
560{l CA. l l indlroven

:f(
'learn 2 , Bij beantwoord'ng de

ntevr M.i.  Aarden datum en ons kenmerk

n' lr)- '2 '1?qo\ ) vermelder
l

7 sel) t ( ' | l rber 2006

pLocedurenumlner SBR 06 / 2826 GEMWT T2 G19
casu s nLll l l l l ler

het beroep virn Stichting Boogbrug Vianen te Usselstein

Geat:hte mevrouw,

Ter coinpletering van uw dossier zend ik u hierbij een koPie van (de)

st ! )kt+i \ ) :  -Y. \ \=;  \  r . \ \ \

l lorrrl ic)t, ' : ttr l
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Bezoek€dres
Vrouwe JustitiaPlein l

351 1 EX Utfecht
(0301 22 33 000

Fax Team I (030) 22 33 4sB

Fax Team 2 (0301 22 33 548

Fax Team 3 (030) 22 33 448

Rabobankrckening 1 923.25.906

www.rechtspraak.nl

Onderdeel

Contactpersoon

Doorkiesnummer(s)
Daturn

Ons kenmerk

Uw kenm€rk
Brl age[n)

Onderwerp

TAI
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\orqs

Rechtbank Utrecht
Sector bestuursrecht
!levrouw M.l. Aarden
Postbus 13023
3507 LA UTRECHT

onze ref. M/SvL/10016253

uw ref .  SBR 06 /  2826 GEMWT T2 G19

inzake Staat / Stichting Boogbrug Vianen

5 september 2006

Edelachtbaar Col lege,

Bij brief van 4 september 2006 heeft u mijn cliente, de Minister van Verkeer en

Waterstaat,  in de gelegenheid gesteld om als derde-belanghebbende deel  te nemen

.aan bovengenoemd geding. Namens ml jn c l iente kan ik u mededelen dat van deze

gelegenheid gebruik wordt  gemaakt.  De inqevulde verklar ing derde-bela nghebbende

treft u hierbij aan.

Naar ik aanneem heb ik u hiermee voorshands voldoende geinformeerd.

Met de meeste hoogacht ing,

--)

R. l .J.  Aert l

Alle werkzaamheden worden vetricht op grond van een overeankomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Orooqleever
Fodui jn N.V.,  gevest igd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsreqister onder n. .  27283716. Op de overeenkomst z i ln de algemene vooMaarden
van roepassinq, die z l jn qedeponeerd ter qr i f f  e rechlbank Den Haag onder nr.  110/2005. Daar in is een aansprakel i jkheidsbeperking opgenomen. De
algem€ne vooNaarden worden op veu oek toegezonden ol  z i jn te raadplegen op www.pe's. i jcken.nl .  Kwal i te i tsrekeninq notar iaat  21.30.13.495.
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Rechtbank Utrecht
T.a"v, sector Bestuursrecht
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3507 I.A UTRECHT

uw b.ief d.tub

24 j'Ji 2006

ona nrubrnc!

BJZ-2006-189

ondcrwerp

Rrlrsotelsr  vooR DE

uw keamcrk

ptocedurenummer SBR 06 / 2826 GEMWT
G19 casusnummer

behandcld door

S.D. Bhikhoe

bijlagen
1

INGEKOMEN

- 4 AUo 2006

Sactor bestuursr!cht
Rechtbank Ulrecht

doorkieeaumter
476

o

het beroep van Stichting Boogbrug Vianen te
IJsselsteh

Geachte heer,/mevrouw,

Inventarislijst met stukken in tweevoud

Motrruut l t rNzonc

di$t+

[ 3 4U0,2000

Bij brief van 24 juli 2006 heeft u mii een kopie van een pro forma beroepschrift toegezonden
en heeft u mij verzocht binnen vier weken in tweevoud de op de procedue 06/2826 betrekking
hebbende sn:kken in te zenden.

Thans doe ik u hierbij in tweevoud de inventarislijst met biibehorende stukken met betekking
tot het onderhavig€ geschil toekomen.

Tevens vetzoek ik u alle correspondentie met betreldcing tot deze zaak
techtstteeks naar bovenstaand poetbusnummei te zenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de procesgemachtigde,

[illJrtul'll
(MJ.

biilage 1:

viN oNDER\rr ls,  c!r . ruuR EN wErLNscH,{p
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Postbank 425120
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I(enmetk Rechtbank

Eiser

Object

Procedurenummer SBR 06/2826 GEM\0T T2 G19 casusnummer

Advocatenptaktijk Verboom namens Stichting Boogbrug Vianen

Boogbrug over de Lek gelegen tussen Vianen en Nieuwegein

A Algemeen

NBS en TU Delft, Compendium Bruggen, Stichting PIE 1994, p. 5-6 en

54 60

Registerbladen van viet boogbtuggen

Belerdsregels aanwijzing beschermde monumenren op verzoek

Tijdelijke beleidstegel aans'ijzing beschermde monumenten 2006

Boogbrug Vianen / kenmerk OCW: BC 051532

Kadastrale gegevens

Artikelen en foto's

Verzock om aanwijzing als beschermd monurnent d.d. 12 december 1999, brj

de RDN{Z ontvangen op:

Met bijlagen:

2.1 (toelichting op) de aanvraag

2.2 kadastnle gegevens

2.3 staruten Stichting Boogbrug Vianen

2.4 waadedngsrapport uit maart 1999 van de Nededandse Bruggen

Stichting

2.5 Bruggen in Nedetland 1800 1940, p. 53 55 en 298-335

2.6 foto's (niet opgeoomen)

2.7 kopieen uit Staal, De Ingenicur, Cronyck de Gcin en een afstudecrvctslag

o
t l )

lo

1e

1f

2

B

23 december 1999

o



Vervolg inventarisliist kenmerk Rechtbank:

Bladzijde : 2

Procedurenummer SBR 06/2826 GEMWT T2 G19 casusnutmrer

8

9

10

11

Brief inzake aaq!rullende stukken d d 14 januari 2000' ontvangen op:

Met bijlagen:

3.1 brief van de Minister vafl Verkeer en Watetsteat d d 2november 1998'

vezondeo oP 4 november 1998

3.2 artikel uit Bouwen met staal van sePtembet/oktobel 1997

3.3 aanbeveling met bettekking tot de fietspaden van 1967

3.4 karttekeningen bij het waarderingsrapport van de Nedetlandse Bruggen

Stichbng

Adviesaanvragen en mededelingen van de adviesaanvragen

Briefvao de gemeente \/ianen inzake vertragtng procedure d d 2 augustus

2000, verzonden oP:

Brief inzake aanmllende snrkken d d 10 oktober 2000' olrtvangen oP:

Met biilagen:

6.1 fotobock BOUW van dc stalen overbruggiog over de l-ek bij \/ianeo

6.2 schema geplande ontwikkelingen van 3 nieuwe bruggen

Briefvan de gemeente Vianen inzake advies' met biilagen:

7.1 voorstel van de Monumentencomrnissie aao butgemeester en wethouders

d.d. 17 augusrus 2000

7.2 vetslag val de hoorzitting d d 21 augustus 2000

7.3 voorstel butgemeestcr er wethouders aan de nad d d 6 oktober 2000

7.4 besluit val dc raad d d 19 oktober 2000

Btief aan de gemeente Nieuwegein inzake rappel adrresa'anvraag

Bdef aan gedeputcerde staten van Utrecht inzake rappel adviesaanvraag

Advies Raad voor Cultuur

Btief inzake verzoek tot voordJacht Unesco d d 12 augustus 2004'

ontvaogen oP:

Met bijlagen:

11.1 verzoek tot voordtacht Unesco werelderfgoed van de 12 bruggen vao

het tujkswegenplan 1927 dd 22 i1rl12004

11.2 landkaart fuikswegeoplan 1927

11.3 kaart Historische lvlarkering van het l{ollandsc Deltalandschap

11.4 schematische weergave van het ensemble

Brief inzake vetzoek tot vootdracht Unesco d d'

Bief inzake vetzoek tot voor&acht Unesco

13 oktober 2004, ontvaogen oP: 14 oktober 2004

14 oktobet 2004

18 januari 2000

20 april 2000 en 31 mei 2000

7 augustus 2000

16 oktober 2000

22 novembet 2000

26 iarvai200l

15 augusrus 2002

18 ju:i 2003

19 augusrus 2004

12

13



Vervolg inventatislijst kenmerk Rechtbank: Procedurenummet SBR 06/2826 GEMWT T2 G19 casusnummet

Bladziide :3

l )

16

17

Briefvan de gemeentc Nieuwegein inzakc advies d.d 15 november 2004,

veeonden op:

Met bijlagen:

14.1 verslag van de hoorzitting d.d. 25 iuni 2003

14.2 verslag van de hoorzitting d.d. 15 december 2003

14.3 vootstel burgemeester en vethouders aan de raad d.d 14 sePtembei 2004

14.4 besluit van de taad d.d 4 novembet 2004

Advies van gedeputeelde staten van Utiecht d.d. 10 maart 2005' vetzonden op:

Besluit tot afu.iizing als beschermd monurnent Gtirnaire beslult)

Bezwaarschtift tegen besluit tot a6viizing als beschermd monument

Met bi i lagen:

17.1 statuten Stichting Boogbrug Vianen

17.2 uittreksel Kamer van Koophandel

17.3 besluit (zie hiervoot sub 16)

17.4 grondeo van bezwaat

17.5 (toelichting op) de aanvraag (zie luervoor sub 2.1)

17.6 bief nzeke mnrullende snrkken d.d. 14 lanrrari 2000 (voor de biilagen zie

sub 3)

77.7 foto

17.8 vcn oek tot voordracht Unesco werelderfgoed (zie hiewoor sub 11)

17.9 Bruggen in Nededand 1800-1940, p.298'335 (zie hiervoot sub 2 5)

17.10 kopiedn uil Klooster e.a (red.), Bruggeo; visie oP archltectuur &

constmctie, \,[atrijs, Utrecht 2004

17.11 waarderingsrapPolt uit maart 1999 van dc Nededandse Bruggen Stichting

(zie hiervoot sub 2.4)

17.12. adhesieberuigngen

Afdeling Bestuunrechtspraak, d.d 28 sePtember 2005, 200503986/ I

19 november 2004

15 maart 2005

23 augustus 2005

29 september 2005

18



Vervolg hventarislijst kenmerk Rechtbank Procedutenummer sBR 06/2826 GEM\qT T2 G19 casusnummet

Bladzi jde :4

19

Complexaanvtaag van de 12 bruggen waaronder boogbrug

Yianer' f kenmerk OCW: BC 051643

NB: Bli dc behatdelitg ir de beluaarprundtrre is ruasl de behan&lirgvar de hier

aan & orde Tinde brug n l/iaten ah at'<onderQk objut, net ketnerk BC

051512, teuerr de aJwlryng uat de bng Vianet als conPlexonderdeel, met ketmerk

BC 051643, door de beluantromrziie geuoegd, ahook met de lVaalbnrg bi

Zaltbonne! ah conphxonderdu| order ketnerk BC 051650

De7,e die yakea 7!jr wmolgeat gelane ijk in hx aduiet un de commitie' d d' 4 wi 2006

beha eld &ie bieooor inuettaisliitt vb 24.)

Vecoek om aanwiizing als beschermd mooument van de 12 bruggen van het

fujkswegenplan 192'/ d.d. 29 sePtember 2005' ontvangen op:

Met bijlagen:

19.1 statuten Stichting Boogbtug \/ianen (zie hiervoor sub 17 1)

19.2 r,erzoek tot voordracht Unesco werelderfgoed (zie hierwoot sub 11 1)

19.3 Bruggen h Ncdetland 1800-1940, p 298-335 (zic hien'oot sub 2 5)

19.4 kopieEn uit Bruggen; visie op atchitecturu & constructie (zie hiervool sub

17.10)

Besluit tot afwijzing tot beschernd momxlent

Bezwaatschrift tegen besluit tot afivijzing als beschermd monument

Met bijlagen:

21.1 besluit d.d. 17 oktober 2005 (zie hiewoot sub 20)

21.2 besluit d.d 23 augusrus 2005 (zie hiervoor sub 16)

21.3 verzoek om aanwijzing d d. 29 septembet 2005 (zie hiervoor sub 18)

21.4 uittreksel Kamer van Koophandel

Brief aan de Commissic voor de bezwaarschriften

20

21

3 oktobet 2005

21 november 2005

17 oktober 2005

21 november 2005



Vervolg inventarislijst kenmerk Rechtbank Procedurenummer SBR 06/2826 GEMWT T2 G19 casusnummet

Bladziide :5

Beslissing op bezwaat kenmetk OCW: BC 051532

Ambtsbedcht naar aanleiding van bezwaar kenmetk OCW: BC 051532 en

BC 051643

Met biilage:

23.1 lnventarisliist

Advies bezrvaarschriftencommissie val het Ministetie van OC!V,

Met bijlagen:

24.'l verslag hootzitting, d.d. 19 april 2006

24.2 pleitnota varr Advocatenpraktijk Verboom

24.3 pleimota van Riikswaterstaat Uttecht

24.4 pleitnota van Minister vao Verkeet en !0aterstaat

24.5 pleitnota van Staatssecretaris van OC!0

24.6 pleitnota van de Stichting Boogbrug Vianen

28 februari 2006

04 mei 2006

26

Beslissing op bezwaar tegen het besluit d.d. 23 08-2005 (bestteden besluit) 12 i$j 2006

Pro forma beroepschrift 21 1rult2oo6

Met bijlage:

25.1 beslissing op bezwaar (zie hierwoor sub 24)


