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Voornemen tot aanwijzing HIJK/Algerabrug als rijksmonument
Per brief d.d. 10 maart 2014 kondigde de minister van OCW bij ons aan voornemens te zijn
het complex Stormvloedkering Hollandsche IJssel/Algerabrug aan te gaan wijzen als een
door het rijk beschermd monument. Tegelijkertijd werden wij (en ook de gemeente Capelle
aan den IJssel) om advies hierover gevraagd en dienden wij belanghebbenden (i.c.
Rijkswaterstaat, als eigenaar van het complex) te horen. Vanaf dat moment was het object
beschermd alsof het al een door het rijk beschermd monument is (de zgn.
‘voorbescherming’).
Onze zienswijze/advies
In uw brief d.d. 2 december 2014 (de brief is als bijlage bijgevoegd) heeft u (en de gemeente
Capelle aan den IJssel; het betreft een gezamenlijk ondertekende brief) uw advies kenbaar
gemaakt. Het advies luidde: “Wij adviseren niet over te gaan tot aanwijzing van het complex
tot rijksmonument, tenzij de twee betrokken ministeries uitzicht bieden op het beschikbaar
komen van rijksgeld voor het realiseren van een alternatieve, tweede oeververbinding.
Hiermee wordt de verkeersdruk op de Algeracorridor sterk verminderd en krijgt de
Algerabrug de kans om een echt rijksmonument te zijn.”.
De aanwijzing is aanstaande
Gedurende lange tijd is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) niets vernomen
over het verloop van aanwijzingsproces. Twee weken geleden, teruggekomen van vakantie,
trof ik mailverkeer aan, waarin werd gerept over een aanwijzingsbesluit en het feit dat dat
besluit aangeboden zou gaan worden tijdens een speciaal daarvoor door Rijkswaterstaat te
organiseren moment tijdens de aanstaande Open Monumentendag (zaterdag 8 september
a.s.). Ervan uitgaande dat er dan wel al een besluittekst beschikbaar zou zijn, is nadere
informatie ingewonnen. Daaruit blijkt dat de besluittekst nog gemaakt moet worden en dat
die tekst voorafgaand aan 8 september a.s. ook niet openbaar bekend wordt gemaakt. Uit de
ingewonnen informatie is wel duidelijk geworden dat het gehele complex, kering en brug,
wordt aangewezen als rijksmonument.
Positieve insteek van RCE
Tijdens de recente ambtelijke en bestuurlijke contacten met de RCE over de komende
aanwijzing, is vanuit de RCE meerdere keren aangegeven dat zij zich heel goed bewust zijn
van het grote verkeerskundig belang van de Algerabrug, met de aanwijzing e.e.a. niet ‘op
slot’ willen gooien en dus ook geen belemmeringen voor de bereikbaarheid van
Krimpen/Krimpenerwaard willen veroorzaken. Bij eventuele aanpassingen aan de brug zullen
zij meewerken en daarbij ‘positief’ insteken. Toegezegd is dat de RCE bij de communicatie
over de aanwijzing ook het verkeerskundig belang naar voren zal brengen.
Wat nu te doen
In het programma (10.00-13.00 uur) van de formele overhandiging is een onderdeel
‘gelegenheid tot spreken overige bestuurders (indien gewenst)’ (11.00-11.15 uur)
opgenomen. Mijn voorstel is om:

1. Bestuurlijk (en ambtelijk) op dat moment aanwezig te zijn.
2. De gelegenheid te benutten om naast het (overigens onomstreden) cultuurhistorische
belang en het waterveiligheidsbelang, nogmaals -in lijn met onze zienswijze- het grote
verkeers-/infrastructurele belang van de Algerabrug voor onze gemeente te benadrukken.
3. De door de wethouders van Capelle en Krimpen en door Rijkwaterstaat uit te spreken
woorden op elkaar af te stemmen.
4. In de door Rijkswaterstaat gecoördineerde -en met ons en de gemeente Capelle af te
stemmen- communicatie het grote verkeersbelang van de brug en het belang van een
positieve insteek van de RCE bij eventuele toekomstige aanpassingsplannen van de brug te
benoemen.
5. Na ontvangst van de besluittekst, het besluit op mogelijke consequenties te bezien en de
mogelijkheid van beroep/bezwaar af te wegen.

Bijlage: onze zienswijze-brief

