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afdruk voor: 
1. weth.Melaard 
2. afd.SVM 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: Î J1 ,, 1 2nnfi _._ 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WE'IHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 27 mei 1992, nr.90.053, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van de 
berging van het pand Markt 25, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.37, welk 
pand eigendom is van de heer --------~-~~------' ' is gebleken dat 
het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en stedebouwkundi
ge 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 "Nieuwe Markt e.o."; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming Erf I 
beeft; 

dat het pand in gebruik is als berging; 

dat de bouwkundige toestand van het pand slecht is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat veranderin g _,,an het 
pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gel:.-·...'.iksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van de berging van het pand Markt 25, kadasrrnal be
kend gemeente Gouda, sectie C, nr.37, op de lijst als bedoeld in artikel 3, e:;rste lid 
van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 21 _juli 1992 

Bula~mees~er ~« wethouders voon:o e_~d, 
de ~t;cretans ./ / de bóf 2:e'meester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr .11.887-'92, van 21 juli 1992, 

SVM3/218c.AvH 

Monumentnumrner: 196 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Berging van het pand Markt 25 
Rechthoekig gebouw bestaande uit een begane grond en een zolder met gebroken 
schilddak. Het dakvlak aan de Zeugstraat en het linker dakvlak zijn gedekt door rode 
Hollandse pannen. De overige twee dakvlakken zijn gedekt met zwarte Hollandse pannen. 
De blinde gevel aan de Zeugstraat is gepleisterd en staat langs het water. Boven de 
waterlijn z1Jn twee Y-vormige ankers zichtbaar. De gevel wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een houten goot. Onder de goot zijn meerdere balkankers zichtbaar. 
Aan de linkerzijde is de gevel verlengd met een lage gepleisterde muur waarin een kozijn 
met opgeklampte deur en een klein venster. De muur loopt aan de bovenzijde af naar het 
ernaast gelegen pand en is afgesloten door een bakstenen rollaag. 

Ook de blinde rechtergevel is gepleisterd en voorzien van een houten goot. Onder de goot 
is een anker zichtbaar. 

De gepleisterde gevel aan de Marktzijde heeft een houten goot. Meerdere ankers zijn 
zichtbaar. In de gevel zijn drie gietijzeren stalramen geplaatst. De stalramen zijn aan de 
bovenzijde segmentboogvormig. In het dakvlak zijn twee kleine plastic dakramen aange
bracht. 

De linkergevel js gepleisterd en aan de bovenzijde afgesloten door een mastgoot. Er zijn 
twee kozijnen met rechts een opgeklampte deur en links een deur met in het midden een 
verticale lichtstrook geplaatst. De linkerdeur geeft toegang tot het pakhuis; de rechter deur 
geeft toegang tot een voormalig priva at. 

Eigenaar: 1 7 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 37 

afdruk voor: 
1. afd.ruimte en verkeer 
2. afd.stede bouw 
3. afd.BWT 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

7. Gedeputeerde Staten 
8. Ministerie van WVC 
9. Raad voor het Oiltuurbeheer 

4. afd.landmeetkunde en kadaster 10. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd.B.O.B. 
6. sectordirecteur GW 

11. afd.SVM 
·'-12. minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 556015 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 11.887-1992 d.d. 21 juli 1992 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

196 
Markt 25 (berging) 
gemeente Gouda GDA 01 C 37 

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

Op het perceel C 37 bevindt zich het rijksmonument Markt 25. De berging beslaat een deel van het perceel 
C 37 en staat bovendien deels ook op het perceel C 38. 
De juiste kadastrale aandu iding van de berging bij Markt 25 dient daarom te zijn GDA01 C 37 gedeeltelijk en 
C 38 gedeeltelijk . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het gemeentelijk 
monument Markt 25 (berging) te worden gevestigd op de percelen GDA 01 C37 gedeeltelijk en C 38 
gedeeltelijk , zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje . 

Afgegeven d.d. 5 februari 2009. 

Hoog achtend, 

Burgemeester en wethouders van Gou , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Gebi~clsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 



4171 

monument 
···••

11 monumentlijn 

1610 

3017 

gew. 

gew. 
gew. 

gew, 

gew. 

datum 5 februari 2009 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruintelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruint" 
Geo . lnfonnatio 

bezoekadres: 
Mtv.crpse~g 5 
2803 PB Gouda 

postadres: 
postbus 1036 
28.00 BS Gouda 

gemeente 
gouda 

2345 

Adres 
Markt 25 

Kadastraal bekend 
Sectie C 

omschrijving 

Nummer(s) 37 en 38 beide gedeeltelijk 

Dills.ngtdetlteut:helci,;Jita.silka.v'lbt'ilar'ld.dJlaan~Ot'd!:fhMgkltll'ijn. 
Ai!n~opOW..il#dNk i 1~~k,,g,i!lill'lriM1vditWOfdDr"lontMOd. 
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schaal : 
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formaat: 
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