
beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 5317 48 

onderwerp correctie beperk ing 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. 10.731-'92 d.d. 16 juni 1992 is de publiekrechtel ijke beperk ing 'Gemeentelijk Monument ' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

201 
Donkere Sluis 
gemeente Gouda GDA 01 C 3906 

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

Het kadastra le perceel C 3906 is een groot perceel dat het water tot voorbij de Noodgodsbrug beslaat. Voor 
bescherming van de Donkere Sluis is de beperking daarom slechts van toepassing voor een gedeelte van 
het perceel. 
De kademuren, die deel uitmaken van de sluis zij n echter niet in de beperking opgenomen . Het gaat om een 
gedeelte van de perce len C 4226 en D 3432. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande , dat de beperking Gemeentelijk Monument van toepassing is het het kadastra le 
perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 C 3906 gedeeltelij k, C 4226 gedeeltelijk en D 3432 gedeeltel ijk, volgens 
bijgevoegd kaartje. 

Afgegeven d.d. 3 juni 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, d 
Het hoofd van de afdelina Gebieds6'ntwikk ling, 

gemeente 
gouda 
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wijziging datum omschrijving 

projectstatus: 

dienst: Ruimtelijk e project: 
Ontwikkeling en Beheer Donkere Sluis 

afdeling : Beheer 
Openbare Ruimt e 

bezoekadres: w 
Antwerpseweg 
2303 PB Gouda 

Monumententekening 

Onderdeel: 
Gemeente Gouda 
Sectie C 3906 en 4226 gedeeltelijk 
Sectie D 3432 gedeeltelijk 
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Gemeente Gouda 

afd.civiele werken 

sector: Stadsontwikkeling 

afd.: S.V.M. 

code: SVM1/297G.MK 

Onderwerp: 

-----------------------+--c· 

AANTEKENEN 
. . 

met bericht van ontvangst 

doorkiesnr.: 88243 GOUDA, 29 juni 1992 

ons kenmerk: 10.731-'92/AvdB verz.: 

uw kenmerk: 

Plaatsing van het object de Donkere Sluis op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

Artikel 3_ van de Monumentenverordening maakt het mogelijk dat wij objecten, die van 
monumentaal belang zijn, plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Aangezien wij met de gemeentelijke Monumentencommissie van oordeel zijn dat het object 
de Donkere Sluis, alhier, van monumentaal belang is, hebben wij besloten dat object te 
plaatsen op deze lijst. De consequenties van dit besluit staan omschreven in artikèl 8 en 9 
van de verordening en houden o.in. het volgende in: . 

- Het is verboden een beschermd monument te-beschadigen, te vernielen of af te breken. 
Verder is het verboden een beschermd monument zonder vergunning te verbouwen. 

Een afschrift van het besluit tot plaatsing en een exemplaar van de verordening treft u 
hierbij aan. 

Wanneer u bezwaren heeft tegen deze plaatsing kunt u binnen 30 dagen na de · datum van 
verzending van deze brief ee~ gemotiveerd· bezwaarschrift krachtens de. Wet AROff bij ons 
college indienen. Dit bezwaarschrift kunt u adresseren aan .._ __________ .....; 

Bijl.: div. 
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. . 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling S.V.M. van de gemeente Gouda, telefoon 
01820-88253. 

Gez. 

urgemee~teypn wethouders van GOUDA, 
e secretárii. / de burgemeester, 



gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 10.731-'92 

code: SVM2/297H.MK 

afd r uk voo r: 
1. 
2 . af d. S.V. M. 

Voor oensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Oveiwegende, dat uit de inhoud van de brief van 12 mei 1992, nr.M 92.018, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het object de Donkere Sluis, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3906, welk 
object eigendom is van de gemeente Gouda, is gebleken dat het hier een object betreft van 
belang vanwege zijn architectonische en stedebouwkundige aspecten zoals weergegeven op de 
bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumentencommissie uitgebrachte 
advies; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan "Baanstraat e.o."; 

dat volgens dit bestemmingsplan het gebied waarin het object ligt de bestemming "Water" 
heeft; 

dat het object in gebruik is als sluis; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed 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 de Donkere Sluis, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nr.3906, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

Gez. GOUDA, 16 juni 1992 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.10.731-'92, van 16 juni 1992 
SVM3 /297J.MK 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 201 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT . 

Donkere Sluis 
In oorsprong twaalfde-eeuwse keersluis die in de veertiende eeuw tot schutsluis werd 
verbouwd. De sluis, uitgevoerd met drie tegen elkaar indraaiende dubbele houten puntdeu
ren (van belang voor het schuren) had zowel de functie van schutsluis als spuisluis. 
Daarom werden de vloeddeuren kruiselings geplaatst en kreeg de sluis twee paar spuideu
ren. 
De doorvaartbreedte van de Donkere Sluis is 4,50 m., de schutkolkleogte 5,80 m. en de 
hoogte van de lage deuren aan de Gouwezijde bedraagt 1,58 m. boven stadspeil. 
Op de kaden van de gemetselde en met hardsteen beklede schutkolkwanden resteren de 
ijzeren bandwielen; de sluisdeuren bevatten eveneens ijzeren handbediende draaimechanis
men. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: gemeente Gouda 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3906 

afdruk voor: 
1. afd.R.O. 
2. afd.stedebouw 
3. afd.BWT 

KADASTRALE AANDUIDING 

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

4. afd.landmeetkunde en kadaster 10. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
ll. afd.SVH 5. afd.B.O.B. 

6. sectorhoofd GW 


