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De minister von onderwi js,  cu l tuu r  en wetenschop

besl issend op het bezwoorschr i f t  d.d.  21 november 2005 ingediend door de St icht ing Boogbrug Vionen
te llsselstein, tegen het besluit von 17 oktober 2005, kenmerk N4S-2005-4340. woorbij op grond von
ort ikel 4:6 von de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de oude verkeqrsbrug over de Lek bij Vionen i
niet  is oongewezen ols beschermd monument in de zin von de lVonumentenwet L988 onder verwi jz ing
noor de eerdere ofwi jzende beschikking d.d.  23 ougustus 2005;

gezien het hierbij gevoegde odvies von de Commissie voor de bezwoorschriften von het Ministerie von
Onderwi js,  Cultuur en Wetenschop d.d.  4 mei 2006,

BESLU IT:

het bezwoorschrift von 21 november 2005 ingediend door de Stichting Boogbrug Vionen te lJsselstein
tegen het beslui t  von 17 oktober 2005, kenmerk l '45-2005-4340, op de gronden genoemd in het odvies
von de Commissie voor de bezwoo rsch rlften gegrond te verkloren en te herroepen.

Nu bovengenoemd beslult niet in stond kon blijven, dient in overeenstemming met het voornoemde
odvies von de Commissie bezwoo rsch rifte n von OCW olsnog inhoudelijk op het verzoek
d.d. 29 september 2005 tot oonwijzing von de 12 stolen bruggen over de grote rivieren gebouwd in
het koder von het Ri jkswegenplon 1927, ols 66n monument,  cq. lv lonumentencomplex te worden
besl ist .

Dienoongoonde is inmiddels bi j  beslui t  von l  juni  2006, kenmerk l4S-2005-4330 etc.  inhoudel i jk
besl ist  op het verzoek d. d.  29 september 2005 tot  oonwi jz ing ols groep von 12 bruggen, wooronder
begrepen de oude verkeersbrug over de Lek bij Vionen, zodot doormee oon het odvies von
voornoemde commissie is voldoon.
lk moge u noor bedoeld beslui t  von l  juni  2006, dot in de ploots komt von het thons herroepen beslui t

(Morio J.A. von der Hoeven)
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u kunt tegen deze beschikking beroep in steren bij de rechtbonk utrecht, sector bestuursrecht,Postbus 13023, 3507 LA te Utrecht. Het beroepsc;rift moet;;;(
beschikking u is toegezonden, oon de rechtbonk worden gestuurd 

n zes weken no de dog woorop de



o

De Commissie voor de bezwaarschriften
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschao

ADVIES

Zaaknummer: BCOS l 532,.B€iO61 643. en BCOE l 650

Inza ke
1. het bezwaarschr i f t  d.d.  29 september 2OOS dat is i r{voorzitter) n"."n.-d" stichtins 8"";;;; d;";;:lyi*ltX"1lil,}i;r";ll" r,,,

noemen bezwaarde)

tegen

het besluit van de sti
M edy c. va n r", .""x1.1"j,T$in::l3Lr;::*::,,,,, en wetensc ha p. mr.
2005, met t"n."r t  Rwt gggzss; 

;ecretarrs)  d 'd 23 augustus

2. het bezwaarschr i f t  d.d.  21 november 2OOb van bezwaarde

tegen

het beslui t  van de staatssecretar is d.d.13 oktober 2OOb, met kenmerk MS_2005_4338;

3. het bezwaarschrift d.d. 21 november 2OOS van bezwaaroe

tegen

[l3:",r- 
van de staarssecretaris d.d. i 7 oktober 2OOS, met kenmerk MS_2OO5_

Uit de stukken en het verhandelde ter hoorzitt ing is de commissre - samengevat _ hetvotgende gebleken.

Feiten

8C051532
Bij brief van t2 december , tn?.I::r: 

f*yaarde 
een aanvraag ror aanwj.jzing atsbeschermd monument van de stalen boogbrug over O" l"t Ji i "Viun"n 

op grond vanartiket 3 van de Monumentenwet r sae irigeJieia oiiJ" rnir"*"r.

Bezwaarde heeft bij brief van .1,
aanwijzinssverzoer"nr"ru o*o,a"rffi;?t"3J.",il,i:ffii:;::::::T,reen brief vande minister van Verkeer en waterstaat d.d. 2 nov"mb"e, rggs,'"un artrker uit het vakbiad
!.yw,e,n. 

net stlal van september/oktober 1997, aanbevelingen door bezwaarde metbetrekking tot de fietspaden die in .r967 
aan weersziJ.den ,ra;-de staren overbrugging

::1::: i1 
bij Vianen zijn aansebracht en kantteken;n;en'Jun-iur*"uro" or; i,",waarderrngsrapport van de Nederlandse Bruggen Stichting.
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