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BURGEMEESTER EN \VETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 05-06-1990, nr.89.191, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Lage Gouwe 196, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2692, welk pand
eigendom is van ----=---~~--~-----:-:-----:-:---':"""""!:--~-___.
is gebleken dat het
hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven
op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumentencommissie
uitgebrachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het besternmingsplan Binnenstad-west;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming Wonen
II heeft;
dat het pand in gebruik is als woning/bedrijfüruimte;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk is;
dat plaatsing op de monumentenliJst niet zm1der meer meebrengt, dat verandering van het
pand en aanpassing aan een doelmatig gebn1ik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van dezé verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over ~e gaan tot plaatsing van het object Lage Gouwe 196, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2692, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordenin .
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Gemeente: Gouda
Secti~: B /
Nummer s : 2692
afdruk voor:
1
1/2. sectorhoofd SO,
6. Gedeputeerde Staten
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw --,._ "Ministerie van WVC
3. sectorhoofd GW
8. Raad voor het Cultuurbeheer
4. afd.Landmeetkunde en kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
5. afd.B.O.B.
10. minuut
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beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer 533947
onderwerp

correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 11.456 d.d. 3 juli 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

nr 122
Lage Gouwe 196
gemeente Gouda GDA 01 B 2692

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Bij de toewijzing is de naastliggende percee lsaanduiding GDA01 B 2692 gebruikt in plaats GDA01 B 2691 .
Inmiddels is het perceel GDA01 B 2691 samengevoegd met GDA01 B 2692 en gesplitst in de perce len
GDA01 B 3721, 3722 en 3723. De aantekening gemeentelijk monument is niet van toepassing op de
percelen GDA01 B 3721 en 3722.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel
gemeente Gouda , GDA 01 B nummer 3723 (gedeeltelijk , zoals aangegevenop bijgaand kaartje) .
De beperking Gemeentelijk Monument op het perceel GDA 01 B 3721 dient te worden ingetrokken

Afgegeven d.d. 12 juni 2008.
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