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Naar aanleiding van u.*' bovenvermelde brief besluit ik hierbij op grond van artikel 4:6 van de
Algemene wet bestuwsrecht (Awb) de brug over de Lek bij Vianen niet aan te vrijzen als
beschermd djksmonwnent onder verwijzing naar mijn eerdete a6vijzende beschikking
d.d. 23 augustus 2005.
Uw vezoek de 12 bruggen van het fujkswegenplan 7927 als groep aan t€ qzen acht ik niet een
zodanig nieuw feit dat uw vetzoek tot aanv/tzing van de brug over de Lek als onderdeel van
deze groep in behandeling moet worden genomen, omdat dat aspect in de aFveging,
voorafgaande aan mijn beschikking van 23 augustus 2005, al is meegenomen.

Op gtond van artikel 7:1 van de Algemene uret bestuunrecht kan degene wiens belang
rechtsteeks bij een besluit is bettokken daartegen binnen zes weken na de dag waatop het
aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaatschdft indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaatschrift dient u te adresseren aan het Ministede
van Onderwiis. Cultuur en Wetenschao. C fi/FlZ t.a.v. de Commissie voot de
bezwaatschdften. Postbus 606. 2700 ML Zoetermeer.
Tenminste deze beschikking ofeen kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift wotden gevoegd.

Een afschrift van deze beschikking zend ik aan het college van gedeputeerde staten van Utecht
en aan de raad van de gemeenten Nieuwegein en Vianen.

Met vriendelijke groet,

De Staatssectetaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mr. Medv C. van der Laan.
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c.c. Gedeputeerde staten van Utrecht
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Vianen
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Mikel 4:6

1- Indien na een geheel of gedeelteliik afwijzende besdrikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is
aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vemelden.

2. Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vemeld, kan het
besluursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwiizen onder veMijzing
naar ziin eerdere afwiPende beschikking.
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