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Afd.: S.V.H. 
Nr.: 11.451 
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afdruk voor: 
Y. weth.Melaard 
Vl. afd.SVH 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 05-06-1990, nr.89.251, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Nieuwehaven 215, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3160, welk pand 
eigendom is van ___________________ __. is gebleken dat het bier 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 bestemmingsplan Binnenstad-west; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming Wonen I 
heeft; 

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand slecht is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 
pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is ·gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 215, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.3160, op de lijst als bedoeld tin artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 0 3 JULI 1990.-
laurgemeester en wethouders voornoemd, 
nl>. SP.r.rP.t::iris _. rlP. h11nre.mP.P.StP.r, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.11.451, vanO 3 JULI 1990 
SVH3/206/AvH 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Nieuwehaven 215 
In oorsprong een herenhuis, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
mezzanino, dat wordt gedekt door een aan de voorzijde afgewolfd schilddak. Het dak 
is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel uit het midden van de 
achttiende eeuw is een fijngevoegde uit rode baksteen opgetrokken lijstgevel, die 
waarschijnlijk staat voor een zeventiende eeuwse bouwmassa. 
Op de begane grond bevindt zich rechts een deur met bovenlicht, dat wordt gedekt 
door een anderbalfsteens strek. Het bovenlicht heeft een vierruits roedeverdeling. 
Links van de deur is binnen de oorspronkelijke vensteropeningen een breed kozijn 
met dubbele pakhuisdeur en bovenlicht ingebroken. Deze wordt gedekt door een stalen 
balk. Hierboven zijn de twee achterhalfsteens strekken van de voormalige vensters 
nog aanwezig. 
Op de verdieping bevinden zich drie schuifvensters met achtruits roedeverdeling. 
Rechts boven deze vensters bevinden zich op de mezzanino drie kleinere vensters 
met een tweeruits roedeverdeling. Alle vensters hebben natuurstenen onderdorpels 
met een geprofileerde waterslag en worden gedekt door een anderbalfsteens strek. 
Ter hoogte van de strekken op de eerste verdieping hebben de penanten staafankers. 
De gevelbeëindiging bestaat uit een forse vooruitstekende kroonlijst. 

Eigenaar: 1 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 3160 

afdruk voor: 

KADAS1RALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

4(2. sectorhoofd SO, 6. Gedeputeerde Staten 
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw 7. Ministerie van WVC 

'""3. sectorhoofd GW 8. Raad voor het Cultuurbeheer 
v 4. afd.Landmeetkunde en kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
c/5. afd.B.O.B. "{.0 . minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 54217 4 

onderwerp correctie beperking gemeentelij k monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 11.451 d.d. 3 juli 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

127 
Nieuwehaven 215 
GDA 01 B 3160 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Op het perceel GDA01 B 3160 bevinden zich twee panden die beide zijn aangewezen als gemeentelijk 
monument. Daarom had de publiekrechtel ijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te 
worden op het perceel GDA01 B 3160 gedeeltelijk . Inmiddels is het perceel gesplitst zodat de beperking van 
toepassing is op de percelen GDA01 B 3674 en 3675. Tevens is de adressering aangepast en heeft het 
pand het adres Nieuwehaven 217. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevest igd op de 
percelen GDA 01 B nummer 3674 en 3675, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven, 

Afgegeven d.d. 5 september 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemees ter en wethouders van Gouda , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinq Gebiedso wikkeling, 

gemee nte 
gouda 
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9jul i 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
dien5t: 
Ruimte lijk e Ontwlkk<!/109 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare R1.1lmte 
Goo - Informa tie 

be.zoekadres: 

Adres 
Nieuwehaven 217 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3674 en 3675 

264 

~,,.~ 3632 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

monu mentnu mmer 
gemeente 

gouda ~~~s~:;.:~doe;t~~:!\~~~~~::;~~=~"r! ~!~~i:n~l~r;.r:o~=•~~~~~~ t~27 
<> Copyrl!)M. Beheer Opv,bare Ruimte , Geo - ln romut ie, 


