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rEL. {040) 24s 20 30
FAX (040) 24s 20 30
E.MAIL MR.VERBOOM@WANADOO.NL

ABN-AMRO:€ 33 32 526
T.NY. SNCH]ING BEHEER DERDENGELDEN
ADVOCATENPRAKTIJK VERBOOM

UW REF

BFIREFT : 08.119 SBV/Complex

ETNDHovEN, 18 september 2006

Sticht ing Boogbrug Vianen
t.a.v.  de heer W.J. van Si j l
Walkade '15
3401 DR IJSSELSTEIN UT

Het bijgaande wordt u toegezonden

S. ter informatie / kennisname [ 1a 
. , [c. c /- s 

a'r' l{ 
Lv tt'tl 

)
O gaarne voor akkoord retour

O op uw verzoek

n.a.v. ons telefoongespre k d.d. .. L\!-C6.

o

7- l'u e:oyt,,*rt.. ..L,1(r11..x...,

IEDERE AANSPRAKELIJKHE D VAN ADVOCATENPRAKTI.]K VERBOOM IS BEPERKITOTHET BEDRAG DAT]N HEI
DESBEIREFFENDE GEVAL ONDER HAAR BEROEPSAANSPRAKELI.IKHElDSVERZEKERING WORDT UIIBEiAALD.
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ADVOCAAT & PROCUREUR

EINDHOVEN
VELDM. MONTGOMERYLAAN 629

POSTBUS 2018
56M CA EINDHOVEN

TEL. (040) 245 20 30
FAX (04O)2452030
E.MAIL MR.VERBOOM@WANADOO'NL

ABN AMRO:483332526
T,NV. STICHT]NG BEHEER DERDENGELDEN
ADVOCATENPRAKTIJK VERBOOM

Rechtbank Utrecht
Sector Bestuursrecht Team 2
t.a.v. mevrouw M. de Vries
Postbus 13023
3507 LA UTRECHT

O uwnrr : orocedurenummer SBR 06/31 16 BESLU T2 G19

BETREFI : 08.119 SBV /ComPlex

ETNDHovEN, 18 sePtember 2006

nader bericht, teken ik'

Geachte mevrouw De Vries,

onderveruvi jz ingnaaruwbr|evenVan2len22augustusJ| 'metkenmerkprocedurenummerSBR
06 / 31 16 BESLU T2 G.19, in de procedure met bovengenoemd (ge|ijkluidend) nummer treft u

bijgaand het aanvullend beroepschnft van eiseres aan

Vo||edigheidsha|vedee| ikuh|erdoortevensmededat ikhedentevenseenexemp|aarVanhet
betreffende beroepschrift m"t specrJie uan de producties per fax (nr. 030 22 33 548) aan team

2 van de sector bestuursrecht van uw rechtbank heb vezonoen

IEDERE AANSPRAKETIIKHEID VAN ADVOCATENPRAKTIJK VERBOOM IS BEPERKTTOT HFI BEDRAG DATIN HET

bliiiiiiii,...b.,.Civ ii ONOrN HEEN gEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBEIAALD.
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E-!1AIL MR.VERBOOM@WANADOO.NT
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Rechtbank Utrecht
Sector Bestuursrecht Team 2
Postbus '13023
3507 LA UTRECHT

/ll\ F AX NR.030 22 33 S48: zonder producties !
( PER GELIJKE POST: met producties
vt
l(otaal- a yc1r.,-,{s)

UwREF::  PROCEDURENUMMERSBR 06/3i16 BESLU T2 G19

O u,"orourr, 18 september 2006

AANVULLEND BEROEPSCHRIFT

Betreff: Beroep tegen de beslissing op bezwaar van de Minister van ondenadjs Cultuur en Wetenschap, d.d. 7 juli
2006 met kenmerk: CFI / BGS-2006 i 1 13899M

Geeft eerbiedig te kennen:

Eiseres is de STIGHTING BOOGBRUG VIANEN gevestigd te lJssetstein (3401 DR) aan de Watkade 15, te
dezer zake domicilie kiezende te Eindhoven aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan 62g, ten kantore van

I de advocaat en procureur mevrouw mr. E.D.M. Verboom, die ten deze tot gemachtigde wordt gesteld, met
de macht van substitutie;

1 Eiseres heeft op 17 augustus 2006 op nader aan te voeren gronden beroep ingesteld tegen de beslissing
van de MINISTER VAN ONDERWIJS CULTUUR EN WETENSCHAP, mevT, MARIA J.A. VAN DER
HoEVEN, hierna ook te noemen "de minister" of "verweerster, d.d. 7 juli 2006 (met kenmerk: cFl ; BGs_
2006 / 113899M).

De afschrifren van het bestreden besluit, het pro forma beroepschrift d.d. 17 augustus 2006 en een uittreksel van
de Stichting Boogbrug Manen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandelzijn respec{ievelijk als
PRODUCTIES l, 2 en 3 aan dit beroepschrift gehecht.
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2. Bt brieven van 21 en 22 augustus 2006 (PRODUCTIES 4 en 5) is eiseres in de gelegenheid gesteld

de in de brief genoemde vezuimen zo spoedig mogelijk en / of binnen vier weken na dagtekening van

de brief d.d. 22 augustus 2006 te herstellen.

3, Het bestreden besluit van 7 juli 2006 (PRODUCTIE 1) strekt tot gegrondverklaring van het

bezwaarschrift van eiseres d.d. 21 november 2005 tegen het besluit van 17 oktober 2005 (met

kenmerk MS 2005-4340: subproductie 15 bij PRODUCTIE 6) waarbij de boogbrug over de Lek bij

Vianen, op grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onder verwijzing naar de

eerdere afl^/ijzende beschikking d.d. 23 augustus 2005 (subproductie 12 bij PRODUCTIE 6) niet was

aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988.

4. In de tweede alinea van het besluit (PRODUCTIE 1) oveMeegt de minister dat - in overeenstemming

met het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van OCW (subproductie 18 bij PRODUCTIE

6) alsnog inhoudelijk op het vezoek d.d. 29 september 2005 tot aanwijzing van de 12 stalen bruggen over

de grote rivieren, gebouwd in het kader van het Rijkswegenplan 1927 (subproductie 14 bij PRODUCTIE

6), als 66n monument c.q. monumentencomplex beslist dient te worden.

5. In zoverre sluit het besluit van de minister aan op de beslissing van de Voozieningenrechter sector

bestuursrecht van de Rechtbank te Utrecht van 28 maart 2006 (zaaknumer SBR 06 / 770) in een

identiek geval (PRODUCTIE 7). Ten aanzien van de verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel had de

voozieningenrechter immers reeds geoordeeld dat de complexaanvraag van eiseres d.d. 29 september

2005 "geen nieuwe aanvraag is als bedoeld in aftikel 4:6 eerste lid , van de Awb, maar een op zichzelf

staande aanvraag" (PRODUCTIE 7 , tow 2.7). Ook ten aanzien van de verkeersbrug over de Waal bij

j Zaltbommel had eiseres, voorafgaand aan de complexaanvraag van 29 september 2005, een solitaire

aanvraag tot bescherming als monument ingediend, en wel op 21 oktober 20Q2.In voormelde uitspraak

(row 2.7) heeft de voozieningenrechter dienaangaande geoordeeld:

"Weliswaar blijkt uit de aanvraag van 21 oktober 2002 dat verzoekster daarbij heefr aangegeven zich in te willen

zetten om alle 12 bruggen die gebouwd zijn in het kader van het Rijkswegenplan 1927 als een samenhangend
complex te beschermen, maar zii heeft daanoe oeen expliciet' aanvraaq inqediend en uit geen van de stukken is
gebleken dat verweerder daarop is ingegaan."

6. Het onderhavige beroep van eiseres is echter gericht tegen het derde onderdeel (de derde alinea) van

het besluit van de minister (PRODUCTIE 1). Hierin stelt de minister - volgens eiseres ten onrechte - dat de

betreffende inhoudeliike beslissing inmiddels genomen zou zijn, namelijk bij besluit van 1 juni 2006 (met

kenmerk MS-2005 - 4330 etc.: subproductie 19 bij PRODUCTIE 6). In dit besluit van de staatssecretaris
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zou volgens de minister inhoudelijk beslist zijn op het vezoek d.d. 29 september 2005 tot aanwijzing als

groep van 12 bruggen, "waaronder begrepen de oude verkeersbrug over de Lek bij y/bnen'i Door bedoeld

besluit van 1 juni 2006 in de plaats te stellen van het thans herroepen besluit van 17 oktober 2005

(subproductie 15 bij PRODUCTIE 6) zou volgens de minister aan het advies van de commissie voor de

bezwaarschriften voldaan zijn.

7. Eiseres is echter van mening dat dit niet het geval is, omdat het besluit van 1 juni 2006 geenszins

aangemerkt kan worden als een inhoudeliike beslissing op het vezoek d.d. 29 september 2005 tot

aanwijzing van onder andere de oude verkeersbrug over de Lek bij Vianen als monument.

8. Eiseres is van mening dat de minister heeft gehandeld in strijd met artikel 6:18 lid 3 Awb, althans dat de

minister het bezwaar (en overige nog lopende daarmee samenhangende procedures) frustreert, namelijk

O doo|. enezilds in (de tweede alinea van) het thans bestreden besluit haar standpunt nader te bepalen en

vervolgens in (de derde alinea van) hetzelfde besluit te verwijzen naar'het eerder door de staatssecretaris

op 1 juni 2006 genomen besluit met precies dezelfde inhoud en/of strekking als het oorspronkelijke besluit,

waartegen het bezwaar nu juist was gericht.

9. Voordat eiseres haar standpunt nader zal toeliclrten volgt onderstaand eerst een kort ovezicht van -

althans een verwuzing naar - de voorgeschiedenis.

De thans lopende beroepsprocedure bii de Rechtbank Utrecht: PROCEDURENR: SBR 06 / 2826

GEMWT T2 G19 inzake de solitaire aanvraaq tot aanwiizinq van de Lekbruq bii Vianen als

monument

10. Op dit moment is een beroepsprocedure aanhangig bij Uw Rechtbank, bekend onder

O ,ROCaoU*=*tuUtrrt[reR, SAR OO I ZgZe CeM\^rf tZ O1, inzake de boogbrug over de Lek bt vianen.
Deze beroepsprocedure is ingesteld door eiseres en is gericht tegen de beslissing tot

ongegrondverklaring van haar bezwaar tegen de afwijzing van haar solitaire vezoek uit '1999 tot

aanwijzing als beschermd monument van de boogbrug over de Lek bij Vianen.

1 1 . Een kopie van het betreffende (aanvullend) beroepsbhrift d.d. 18 augustus 2006 met producties (en

een specificatie ervan) wordt kortheidshalve hierbij in zijn geheel als PRODUCTIE 6 in het geding

gebracht. Bij verwijzing in de onderhavige beroepsprocedure naar producties die eiseres bij genoemd

beroepsschrift d.d. 18 augustus 2006 in het geding heeft gebracht, worden de uit het beroepschrift d.d.

18 augustus 2006 aangehaalde producties in het onderhavige beroepschrift "subproductie" genoemd,

waarbij de nummering van PRODUCTIE 6 wordt gevolgd.
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12. Bij brief van 3 augustus 2006 heeft de procesgemachtigde van de minister van OCW, zijnde
veMeerder in deze beroepsprocedure Uw Rechtbank desgevraagd de op de procedure betrekking
hebbende stukken, zijnde een inventarislijst met bijbehorende stukken toegezonden. Eiseres heeft deze
stukken op '11 septemberjl. ontvangen.

13. Partijen zijn thans in afwachting van een bericht van de zijde van Uw Rechtbank omtrent het verdere
verloop van deze beroepsprocedure.

14. Deze beroepsprocedure berust zoals gezegd op de solitaire aanvraag die eiseres op 12 december
'1999 bij de minister van OCW heeft ingediend (subproductie 5 bij PRODUCTIE 6) tot aanwijzing als
beschermd monument van de stalen boogbrug over de Lek bij Vianen op grond van artikel 3 van de
Monumentenwet 1988. Voor het verloop van de behandeling van deze aanvraag wordt kortheidshalve

O u"*"r"n naar het door eiseres in voormeld beroepschrift (PRODUCTIE 6) gestelde, bij punt 8 tot en
met 24 (onder de kop "De voorqeschiedenis" ).

De complexaanvraaq

15. In het kader van de complexaanvraag (als bedoeld in PRODUCTIE 6 bij punt 17) heeft de
staatssecretaris van OCW onder andere op 17 oktober 2005 (subproductie 15 bij PRODUCTIE 6)
besloten om de brug over de Lek bij Vianen op grond van artikel 4:6 van de Awb, niet aan te wijzen als
beschermd rijksmonument, onder verwijzing naar de eerdere afwijzende beschikking d.d. 23 augustus
2005 (subproductie 12 bij PRODUCTIE 6) op de solitaire aanvraag tot aanwijzing van de Lekbrug bij
Vianen als monument.

16. In haar thans besteden beslissing d.d. 7 juli 2006 op het hiertegen gerichte bezwaar (PRODUCTIE 1)

O heeft de minister het bezwaar van eiseres tegen het voormelde besluit van 17 oktober 2005 (subproductie

15 bij PODUCTIE 6) echter gegrond verklaard en het besluit van 17 oktober 2005 herroepen.

17. In de tweede alinea van haar beslissing op bezwaar (PRODUCTIE 1) heeft de minister - terecht -
besloten dat alsnog inhoudelijk op het vezoek d.d. 29 september 2005 tot aanwijzing van de 12 stalen

bruggen over de grote rivieren gebouwd in het kader vari het Rijkswegenplan 1927, als 66n monumem c.q.

monumentencomolex beslist diende te worden.

18. In de derde alinea van haar beslissing op bezwaar (PRODUCTIE 1) stelt de minister echter dat daaraan
reeds voldaan zou zijn, namelijk bij besluit van I juni 2006 (met kenmerk MS-2005 - 4330 etc.:

subproductie 19 bij PRODUCTIE 6). Hierin zou volgens de minister inhoudelijk beslist zijn op het vezoek

d.d. 29 september 2005 tot aanwijzing als groep van 12 bruggen, 'waaronder begrepen de oude
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verkeersbrug over de Lek bij Vianen". Doot bedoeld besluit van 1 juni 2006 in de plaats te stellen van het

thans herroepen besluit van 17 oktober 2005 (subproductie 15 bij PRODUCTIE 6) zou volgens de minister

aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften tegemoet gekomen zijn.

19. Dit onderdeel van de beslissing kan geen stand houden, omdat de strekking van deze overweging in

strijd is met artikel 6:18 lid 3 Awb.

20, Nog daargelaten dat het besluit van 1 juni 2006 (subproductie 19 bij PRODUCTIE 6) geenszins

aangemerkt kan worden als een !$9ggl9[j!9 beslissing op het vezoek d.d. 29 september 2005 tot

aanwijzing van onder andere de oude verkeersbrug over de Lek brj Vianen als monument (subproductie 14

bij PRODUCTIE 6), heeft de staatssecretaris deze beslissing bovendien genomen op een moment dat zij

aantoonbaar nog in de (thans onjuist gebleken) veronderstelling verkeerde dat haar daaraan voorafgaande

beslissing van 17 oktober 2005 (subproductie 15) juist was en dat zij de boogbrug over de Lek bij Vianen in

het kader van de (complex) aanvraag (d.d. 29 september 2005: subproductie 14 bij PRODUCTIE 6) op

grond van artikel 4:6 Awb buiten beschouwing mocht laten.

2'1. Dit wordt in de eerste plaats bevestigd door het feit dat de staatssecretaris haar besluit van 1 juni

2006 reeds had genomen, voordat de minister op 7 juli 2006 besliste op het bezwaar van eiseres. .

Voormelde beslissing op de complexaanvraag d.d. 1 juni 2006 is namelijk ruim een maand eerder

genomen dan de beslissing op bezwaar van 7 juli 2006.

22. Dit wordt voorts bevestigd door hetgeen de staatssecretaris op bladzijde 3 van de besluitmotivering

bij het besluit van 1 juni 2006 (subproductie 19 heeft overwogen, te weten:

"Ten aanzien van de brug over de Lek bij Vianen heelt de Slaatssecretais van OCW bij besluit van 17 oktober
2005 onder nr. MS-200r4340 het verzoek van 29 september 2005 afgewezen op grond van aftikel 4:6 Awb onder
verwijzing naar het eerdere afwijzingsbesluit van 23 augustus 2005, waarbij het aspect dat de brug onderdeel vormt
van de 12 bruggen uit het Rijkswegenplan 1927 al reeds in de eerdere beoordeling is meegenomen."

23. Hoewel de minister het besluit van 17 oktober 2005 (subproductie 1 5) bij haar beslissing op bezwaar

van 7 juli 2006 (PRODUCTIE 1) heeft vernietigd, hetgeen uiteraard inhoudt dat juist geen beroep meer

gedaan kon worden op het vernietigde "artikel 4:6 Awb-besluit" van 17 oktober 2005 (of een ander

besluit met precies dezelfde strekking als het besluit van 17 oktober 2005), heeft de minister in strijd

hiermee gehandeld, door in het besluit van 1 juni 2006 op de aanvraag van 29 september 2005 (resp.

subproducties 19 en 14 bij PRODUCTIE 6) wederom te verwijzen naar het vernietigde besluit van de

Staatssecretaris d.d. 17 oktober 2005. Om deze reden heeft eiseres (op 1 7 augustus 2006) nu juist
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beroep ingesteld tegen de beslissing van 7 juli 2006. Deze (onrechtmatige) verwijzing naar het besluit
van 17 oktober 2005 was nu juist de reden voor eiseres om beroep in te stellen tegen de beslissing van
7 juli 2006.

24. Op grond van het derde lid van artikel 6:18 Awb mag een bestuursorgaan na de intrekking of
wijziging van een besluit, zolang het bezwaar of beroep aanhangig blijft, geen besluit nemen waarvan de
inhoud of de shekking met het oorspronkelijke besluit overeenstemt. Geheel in saijd met dit artikel heeft
de minister in haar beslissing op bezwaar d.d. 7 juli 2006 (PRODUCTIE 1) echter een herhaald beroep
gedaan op het vernietigde "artikel 4:6 Awb'-besluit van 17 oktober 2005, althans een besluit genomen,

waarvan de inhoud of de strekking met dit heziene besluit van 17 oktober 2005 overeenstemt.

25. Weliswaar heeft de minister het besluit van de staatssecretaris d.d. 17 oktober 2005 in de tweede

O alinea van haar beslissing op bezwaar d.d. 7 juli 2006 hezien, maar door het besluit en oe
besluitmotivering van de staatssecretaris van 1 juni 2006 (subproductie 19 bij PRODUCTIE 6) daarvoor
in de plaats te stellen, heeft zij, gelet op de inhoud van dit besluit ten aanzien van de brug over de Lek bi;
Vianen, materieel hetzelfde besluit genomen als waartegen het bezwaar van eiseres zich juist richtte en
zodoende het vernietigde besluit van de Staatssecretaris d.d. 17 oktober 2005, althans een besluit
waarvan de inhoud en/of de stfekking daarmee overeenstemt is via de achterdeur van het besluit van 1
juni 2006 weer binnengeloodst.

26. Daardoor heeft de minister gehandeld in strijd met het verbod van artikel 6:18 Awb en het bezwaar

van eiseres van 21 november 2005 oefrustreerd.

27. In haar besluit van 1 juni 2006 (subproductie 19 bij PRODUCTIE 6 op bladzijde 8) overweegt de

O staatssecretaris voorts:

"Ten aanzien van de brug over de Lek bij Vianen is ook een eerdere afwijzing d.d. 23 augustus 2005 geweest,

welke in bezwaaryrocedure momenteel aan de orde is. Dienaangaande is de commissie voor bezwaarschifren in
haar advies van 4 mei 2006 tot de conclusie gekomen het bezwaar tegen de afwijzing van de Boogbrug bijVianen
als individueel ijksmonument ongegrond te vetularen. Evenali ten aanzien van de brug te Zaltbommel- Neeijnen
speelt mee dat in het afwegingsproces het feit dat de brug tot het Rijkswegenplan 1927 behooft nadrukkelijk

betrokken is geweest. Hoewel in het geval van Vianen de definitieve uitkomst niet vast staat, mag vooralsnog

worden aangenomen dat het negatieve standpunt ten aanzien van de waardeing als rijksmonument in stand bhjft

en dat een onvoldoende rijksbelang als individuele brug mede betekent dat het dus geen complex - onderdeel kan

vormen."
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28. Los van het feit dat eiseres de juistheid van deze overweging reeds in haar bezwaarschrift tegen de
afwijzing van de complexaanvraag heeft betwist, kan (ook) deze ovenrueging in ieder geval niet als een
inhoudeli.jke beslissing in de zin van de derde alinea van de (thans bestreden) beslissing op bezwaar d.d. 7
juli 2006 (PRODUCTIE 1) worden gekwalificeerd.

Gonclusie

29. Door te beslissen zoals zij in de derde alinea van het thans bestreden besluit d.d. 7 juli 2006
(PRoDUCTIE 1) heeft gedaan, heeft de minister niet alleen gehandeld in strijd met het verbod van artikel
6:18 Awb en daarmee het bezwaar van eiseres van 21 november 2OO5 (subproductie 16 bij PRODUCTIE
6) gefrustreerd en, maar heeft zij bovendien in het geheel geen uitvoering gegeven aan de inhoud van (de
derde alinea) van haarthans bestreden besluit (pRODUCTIE 1).

I oo. De minister heeft het bezwaar van eiseres (d.d. 29 september 2005: (subproductie 19 bii
PRODUCTIE 6) gefrustreerd door geheel in strijd met de inhoud van (de tweede alinea van) haar eigen
beslissing op bezwaar (PRODUCTIE 1) het heziene besluit van de Staatssecretaris d.d. 17 oKober
2005 via de achterdeur van het besluit van 1 juni 2006 (subproductie 19 bij PRODUCTIE 6) weer binnen
te loodsen.

WESHALVE eiseres Uw Rechtbank eerbiedig vezoekt:

1 . haar beroep gegrond te verklaren, de bestreden beslissing op bezwaar van venrveerder d.d. 7 iuli 2006
(met kenmerk: CFI / BGS-2006 / i13899M) te vernietigen;

2. voor recht te verklaren dat verweerder enkel door te veruizen naar haar besluit van 1 lunr geen
I inhouoelijk besluit in de zin van haar beslissing op bezwaar d.d. 7 juti 2006 heeft genomen;

en opnieuw recht doende

3. te bepalen dat vetweerder alsnog een inhoudelijk besluit dient te nemen conform de derde atinea van
haar thans bestreden beslissing op bezwaar d.d, 7 juli 20b6;

met veroordeling van verweerder in de kosten van deze procedure;



SPECIFICATIE PRODUCTTES
procedurenummer SBR 06 / 3l l6 BESLU T2 c19

Productie 1 Besluit staatssecretaris d.d. 7 juli 2006 met kenmerk CFI / BGS - 2006 /
113899M

Productie 2 Pro forma beroepschrift d.d. 17 augustus 2006, met bestreden
beslissing op bezwaar

Productie 3 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de
Stichting Boogbrug Vianen

Productie 4 br. griffie Rechtbank Utrecht , sector bestuursrecht d.d. 21 augustus
2006 (procedurenummer SBR 06 / 31 16 BESLU T2 c19)

Productie 5 br. griffie Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht d.d, 22 augustus
2006 (procedurenummer SBR 06 / 31 16 BESLU T2 c19)

Productie 6 Kopie (Aanvullend) beroepschrif t  d.d. 18 augustus 2006 in de zaak met
procedurenummer SBR 06 / 2826 cEMWT T2 G19, met 31 producties

Productie 7 Uitspraak voorlopige voorzieningenrechter sector bestuursrecht
Rechtbank Utrecht C.d. 28 maart 2006 (zaaknr. SBR 06/770)
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Rechtbank Utrecht

Sector- besturlrsreuht

D.,ilGEKC,,1.,, ^ --,,- /. 1 AU6. 20nF

8i)zoei€c|cs
\, olrv!:  J|srtt l  apie n l
S. l l lXlJ lecht

tr i30) 22 3J 000
F6x le: l fr  I  [030) 22 33 498
F.rx len |  :? (030) 22 33 548
i:ax Tc.]m i l  (030) 22 33 448

Rabobankrekenrng 1923 25.906
w[]\ 'v rechlJpraak nl

B I bea lwocrd ng cie
datirnr :n ons ken erk

Team 2
mevr lu4. de Vrier:
030-2233504
21 arr i luslus 200d
ploccd t.rt c r r. l,)tnt c:r SBR 06 i 3l l5 BESLLI T2 Gl9
C a S t  lS I l  I  r l t l  rn L l  '

Postadres'Pr) : r l r i :s  l :a7 j50/  lA t . l t rcch

Mevrr',r i$' ,r1f. I l . f). lY. Vcrbcom
Postbus 20 lB
5600 a,\ I l indho\rn

Hoogachlcncl ,

\ i l
L l \ r

gritf'+'{ v t

Ondefdeel

Contactpersoon

Doofkiesnummer(s)

Datum
Ons kenmerk

Uw kenmerk
Bilage(n)

Onderwerp het l t t t roelL van St i r :ht ing Booebrt tg Vianett  t - -  lJsselstei i r

Geachte n'tcvi ouu,.

Naar alnleicling vii ir urt ' verzoel< om uitstcl vool l let aaltvullen van dc gronden
verzor:k ik rr in bet be!atrg van de voortgaDg van de proceclrrre, deze zo
spot ' r l ig r  togcl i jk  i r t  t r :  d ienen.

Ik rvijs rr elop dat in de loop vau de pror:edrrre dc gronden nader kunnen
worden aartg(-'!uld. Een rermijn rvordt daalrrit t l tans nict i lestcl(i.

Ik l toop rr  l r i r : r ' r r ree voldoende te hebben pci i r lo l rner:rd.

\ (  ) ,

L0007
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ReclltblLnk Utrecl-rt

Sector ires tulrr:r lccht

Postadr?s 1) : r rL: . r  i i l i l ' , i1.

Mevt-:ruu r1l r l l . i) l \4
Poslhl ls,  2(J lB
5600 (i.,\ [ i ind hoven

: i547 lA t j l rechl

. Verboonr

V orv!- .  Jr istr laple n l

3 i '  I  fX l l r  - "c l r t
[0.]0) 22 .r r  c00
Firx Te.r iJr r l f)301 22 33 498
:.x Teirfr 2 {030) 22 33 548
Ftj{ Te.fr:r  (030) 22 33 448
Rabcl)nnk' el(:nrng I 923.25 906
ww$, f -"ah 

i:_ lll a a k. nl

Onderdeel
Contactpersoon

Doofkiesnummef[s)
Datum

Ons kenmerk

Uw kenrnerk
Bil lageIn)

Ondelwerp

Team 2 BrJ b4arrl"rrl)crrj ng cie
mevt N'1. ( ie Vries dt j trLnr ,)r oir: :  KenmerK
030 ?:33504 ven.,reiclen
2l  a l rg!s i l r , .  i200i i
p locc. lLrr)r i r r ' In)cr  SBR 06 /  3 l  LG BESLIJ T2 Cl9
casusD Llt) I  i t t( i f

hct  l reror:p va! l  St ic l r t ing Boogbnrg Vianen te !Jsr ie lstein

Geaclt  l t :  tncvtoulr ' .

Hierl)i j  l)c,(rstig ik de onlvanf{st van uu, belo..rpschrift.

Bij dt oi-. ir:rnrl.ri ing \,an het daannee ingest:kle beroep neenlt de rechtbank de
rich{li jr.r, 'r irr acht die zijn neerg,:legci in de plocesregeling bcstrrursrecht
(Stcrt 20{):i, 200). C)p schrifteli jk verzoek zullcn dcze richtl i jnen u C0or de
reclrtbank ivcllr len toegezonden. 'fcvens is op tle u ebsite vau rle rrlclrtbank
Utrcclrf tc: vindcr) de door onze rechtbank gehantcerde werkli jze "uitvoering
procesrcgcling bestuursrecht".

Met deze |ir:btl i jnr:n wordt onder nreer beoogd de bij de reclrt l)ank
aanharrgil i t Procedures zo kort mogeli jk tc houden.
Om dil doel le bc'rcikr:n h.rnteert de rechtba:rk vaste termijnerr vocr de
versciri lLencic .)lrdei(telerr Van de procedule. l)(rze tennijnei zrrl ier, voor zover
voor.r, \, ' ;r i i  b,rlal19, stce(ls schriftcl i j l< worden D.:eegedeelrl Van de.gcstelde
tenr i j i ) r | l  r \ 'ordr i r r  beginsel  l t iet  e lgeu/ckclr .  t . ,1tstel  voor l tet  verr ic l ' , te l t  van de
nooclzakcli jkc iuocesha udelinge rr u,oLclt aan de b.rtrokken parrti jer slechts
verleend jn l) i izorLdcre om standifrir€{len en indier daarom ti jdig (clat rvil
zeglaer \()()r h('1 einde va[ de ten]1ijn), onrler i r:r 'rrrelcting van cle rfcielrerr voor
het rerzo|k oo1 uitritel, is verz-ocl-rr.

Eerst zal \\ ' 'r l . len bczien of ur",, br:rocpschlift aal) de \Je1le]i jke \,criristen
voldoci  cr  Lr l  r - ' r 'ook ovcr igens geerr  aanleidirrg bestaal  het  beloep leet ls
aanstor( l '  r ra Vcree rrvoud igcle behrDdel in l  af  1c doen. lndiert  l let
beroer. .sr : l r i i l t  I i r : t  : : raD c]c:  \Jet te l i ike vcreisterr  r ro l : loet  z l i l t  u in de gelegettheid
word( l l  ftcst. ' l , i  hct betrefl 'ende Verzuirn te jxrrstcllen.

L_000{)
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Rechtbank Utrecht

Sector bestuursrecht

Postadfesr Postbus 13023.3507 LA Utrechl

Mewouw mr. E-D.M. Verboom
Postbus 20lB
5600 CA Eindhoven

Bezoekadres

Vrouwe Justrtraple n l

35r r EX Utrecht
(030) 22 33 000

Fax Team I (o3ol 22 33 4gB

Fax Team 2 [030) 22 33 548

Fax Team 3 (030) 22 33 448

Rabobankrekenrng I 923.25 906

www recn$plaaK nl

Ondeldeel

Contactpersoon

Doorkresnumm€r(sl
Datum

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Brl lage(n)
Onderyvetp

Team 2 Bii beantwoordrng cle

mevr M. de Vries datum en ons kenmerk

030_2233504 vermeroen

22 augustus 2006
procedurenummer SBR 06 / 3116 BESLU T2 Gl9

casusnumlner

het beroep vatr Stichting Boogbrug Vianen te Usselstein

Geachte mewouw

Met betrekking tot het door u ingediende beroepschrift is niet voldaan aan het

hieronder aangekrttiste:

o Het beroepschrift moet zitn ondertekend.

0 Het beroepschrift moet tenminste bevatten de naam, adres en

woonplaat s gegevens van eiser.

0 Bij het beroepschrift moet (een kopie van) het besluit waarop het Seschil
betrekking heeft worden overgelegd.

0 Er dient een volmacht te worden overgelegd, waaruit bli ikt dat u

gerechtigd bent beroep in te stellen.

o Er dient een (kopie van een) recent uittreksel uit het handelsregister te

worden overgelegd.

XX Het beroepschrift moet tenminste bevatten de gronden van het beroep *

*De rechtbank acht een enkel beroep op beginselen en wetsartikelen of een

enkele verwijzing naar het gestelde in het bezwaarschrift geen Srond in de zin

van artikel 6:5, eerste l id, van de Awb. Aangegeven dient te worden waarom u

van mening benl dat in stri jd met het door tl genoemde is besloten'

Voorts worden verzoeken om de gronden pas in te dienen na ontvangst van de

op het geding betrekking hebbende stukken niet ingewill igd
zoz

L003r
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procedurenummer 06 / 3116 BESLU T2 Gl9 casusnummer /22 augustus 2006

Ik stel u in de gelegenheid dit (deze) verzuim(en) zo spoedig mogelijk doch

.rit"rtilt ulnnei v-ie-r weken na de dagtgk f te.herstellen

uit.t"i ,ul in princi@iGifrofiiefr verle-d Een verzoek om uitstel zal

gemotiveerd moeten worden ingediend'

Maakt u van de mogelijkheid om het (de) verzuim(en) te herstellen geen

gebruik dan kan de rechtbank het beroep niet-ontvankeliik verklaren'

HoogSchtend,

' . '  , . .c
nrirtei- t ' '

L0032
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MWMR E.D,M. VEREOOM
ADVOCAAT & PROCUREUR

EtNDHovEN Rechtbank Utrecht
VELDM. MONTGOMERYTAAN 6, Sector Bestuursrecht

PosrBUs 2or' Postbus 13023

s6co cA EtNDHovEN 3507 LA UTRECHT

TEt. (0!o)24s2030 pER TELEFAX NR,:030- 2233 Ug VlFAX {040} 245 20 30
E-N4A|L MR.vERBooM@wANADoo.NL !9' t> ', .. ', ' '. ,r..1 .,, ,/

. l i , '  ,  ' '  
I  I  ,  . l  

'

ABN-AMRO:4833 32 526
T.N.V.STICHTINGEEHEER DERDENGETDEN
ADVOCATENPRAKTIJK VERBOOM

\ - i ,^^ 4 I

ETNDHovEN, 17 augustus 2006 (totaal aantal pagina's inclusief deze: 5)

PRO FORMA BEROEPSCHRIFT

Betreft: Beroep tegen de beslissing op bezwaar van de minister van Onderwjs Cultuur en Wetenschap, mevr. Maria

J.A. van de Hoeven d.d. 7 juli 2006 met kenmerk CFI/ BGS-2005 / 113899M

Geeft eerbiedig te kennen.

EiSereSisde@gevestigdte|Jsse|stein(3401DR)aandeWa|kade15,te

dezer zake domicilie kiezende te Eindhoven aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan 629, ten kantore van de

advocaat en procureur mevrouw mr. E.D.M. Verboom, die ten deze tot gemachtigde wordt gesteld, met de

macht van substitutie;

Eiseres stelt op nader aan te voeren gronden beroep in tegen de beslissing van de MINISTER VAN

ONDERWIJS CULTUUR EN WETENSCHAP. mevr. MARIA J.A. VAN DER HOEVEN, hierna te noemen

venrveerder, d.d. 7 juli 2006 (met kenmerk: CFI / BGS-2006 / 113899M).

Btj dit besluit is het bezwaarschrift van eiseres tegen de afwUzing van haar vezoek tot aanwUzing als

beschermd monument van de boogbrug over de Lek bij Vianen en te Nieuwegein oeqrond verklaard en is het

primaire besluit d.d. 17 oktober 2005 (met kenmerk : MS-20054340) herroepen.

Tevens heeft de minister - volgens eiseres eveneens terecht - besloten dat alsnog inhoudelijk op het vezoek

d.d. 29 september 2005 tot aanwijzing van de 12 stalen bruggen over de grote rivieren gebouwd jn het kader

van het Ruksweg enplan 1927, als 66n monument c.q. monumentencomplex beslist dient te worden.

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADVOCATENPRAKTIJK VERBOOM IS BEPERKT TOT HEI BEDRAG DAT IN HET
DESBEIREIFENDE GEVAL ONDER HAAR BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UIIBEIAALD.
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Pro Forma Eeroepschrifr inzake: 08.119 SBV/ Lekbrug Vianen, 4:6 Awb Pagina 2

Het beroep van eiseres is gericht tegen het derde onderdeel (in de derde alinea) van het besluit. Daarin stelt
de minister dat de betreffende inhoudelijke beslissing inmiddels reeds genomen zou zijn, namelijk bi.i besluit

van 1 juni 2006 (met kenmerk MS-2005 - 4330 etc.). Eiseres kan erkennen dat in dit besluit een beslissing is

op de complexaanvraag. Eiseres betwist echter ten stelligste dat dit besluit als een inhoudelike beslissing op

de complexaanvraag gekwaliflceerd zou kunnen worden en/of als een inhoudelljke beslissing inzake de

boogbrug over de Lek bij Vianen en te Nieuwegein in het kader van de complexaanvraag.

Een afschrift van de thans bestreden beslissing op bezwaar d.d. 7 juli 2006 is (als biilaqe 1) aan dit

bezwaarschrift gehecht, alsmede een kopie van een recent (gewaarmerkt) uiftreksel van eiseres uit het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel (bijlage 2).

o Aangezien eiseres nog niet over alle benodigde informatie beschikt, verzoekt zij Uw rechtbank om haar een
termijn te geven, teneinde haar gronden van beroep te kunnen aanvullen.

WESHALVE eiseres Uw Rechtbank eerbiedio vezoekt

1. haar in de gelegenheid te stellen om binnen een door uw Rechtbank nader te bepalen termijn de gronden

van het beroepschrift nader aan te vullen;

en ter bewaring van haar rechten

2. reeds nu en voor alsdan haar beroep gegrond te verklaren, de derde alinea van de bestreden beslissing op

_ bezwaar van verweerder d.d. 7 juli 2006 (met kenmerk: CFI / BGS-2006 / 113899M) gedeelteli.ik te vernietigen

- 
en opnieuw recht doende te bepalen dat verweerder alsnog een inhoudeliik besluit dient te nemen op de

aanvraag van eiser tot aanwijzing van de boogbrug over de Lek bij Vianen als beschermd monument in het

kader van de complexaanvraag van 29 september 2006.

met veroordeling van veMeerder in de kosten van deze procedure;

Gemachtigde/-/

E.D.M. Verpoom ,

2. Uitttreksel KvK

Bijlagen: juni 2006
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de Kamers van
van de Kamer

frrr nor roornororr|
.,UTRECHT
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Dossiernummer:  30150201 Blad 00001

Uit t reksel  u i t  het  handelsregister van
Deze inschr i jv ing va1t.  onder heL beheer
Utrecht en omstreken

Koophande L
van KoophandeL voor

P6^h l -  cna rc^^n .
:::_=jj_:_:_E:_:_::::-:

RechLsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Adre s
Telefoonnummer
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utJ!  rLrrL rrrY

Akre laatste statuten-
w1l z lgfng

:St icht ing . . . : . . .
.q-  i .h i  i  . . r  R/-r .1.1h r t  l . r  \ / lanen

i  TJssefstein
:Walkade 15, 3401DR IJsselstein Ut . . . .
:030-6872934
:03-06-1998

:  I ' t  -  O2 -  2A05o
Be s tuurder (s)  :

Naam
GeboortedaLum en -pfaats
Adre s
Tnf l rh^F i  6t-  v6. l  i  nd

TiLeI
Bevoegdhe i  d

;van Si  j  1,  Wi lhelmus Johannes
:  U2-U5--1955, IJSSelSCern

:Walkade 17, 3401DR IJsselsLein Ut . . . .
.n1-n4-100Q

:  Bes tuurde r
- - , .  

r  
-  

l -o l ,^-d. l
;  jar--LcEr ' /  ze r  r  l )LdirurY !LvvLYu

Al leen recht.sgeldig indien voorzien van een elektronische handtekening.
Afgedrukt  is het ui t t reksel  n ieE rechtsgeldjg.

e l -ekt  roni  sch vervaardrgd, 1, ' l  -08-2006
Uit t reksel  is  vervaardlgd om 15.53 uur

Voor ui t t reksel ,

F.  van S Leeni  s

Eleklronisch gewaalnerkt  u j .Lcreksel  u i t  heE HandelsregisEer
vereniging van Kamels van Koophandel en Fabr ieken in Neder land
Woerden, NL / \
Elektronisch.onder lekend . i ""r ' ,  i t .  . tan steenls (08 2006)
ElekEroniBch ondertekend 6i , ,  |  ] '7/d8/2006

Dit uit treksel is aangevraagd-oi l  www.kvk.nl
2006 0 81715 5 3 5 0?3 600 0


