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gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 18.673-'92 
code: SVM2/724S.MK 

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

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETIIOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.067, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Peperstraat 16/16Q, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.3414 Al 
en sectie D, nr.3414 A2, staande op het perceel D 3412, welk pand eigendom is van de heer 

==---~--------------....- , 
is gebleken dat het hier een pand 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 pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan "Binnenstad-west"; 

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

dat het pand in gebruik is als woonhuis/bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand 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 Peperstraat 16/16~ kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie D, nr.3414 Al en sectie D, nr.3414 A2, staande op het 
perceel D 3412, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumenten
verordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

Gez. - GOUD.t\ , · 3 november 1992 
( 

Burg1mee,s~~r; en wethouders ~~m_gepid, 
de. secretán s! de lm:f.ée:aîeester. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

dlv-nummer 541359 

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. 18673-92 d.d. 3 november 1992 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

nr207 
Peperstraat 16-16a 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 D 3412, 3414 A01 en 3414 A02 

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

Uit de beschrijving van het monument is gebleken dat de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument tevens rust op het perceel GDA01 D 3413. Dit perceel is niet genoemd en dient alsnog te worden 
toegevoegd . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeente lijk Monument te worden gevestigd op de 
percelen 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3412, 3413, 3414 A01 en 3414 A02 , zoals op bijgevoegde tekening is 
aangegeven , 

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008 . 

Hoogachtend, 

Burgemees n ouders van Gouda, 
namens d . ze , 

· Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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JR ..... 4 august us 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTEt--.lTEKENING 
dienst: 
Rulmle lijke Ontw lkke ling 
on Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo • Informati e 

bHOtkadres: w 
Antwo,pHw•o 6 
2303 PB Gouda 

pos tadr es: 
poslbus 1086 
2300 BB Gouda 

gemee nte 
gouda 

Ad res schaa l : 

Peperstraat 16 en 16a 
formaat: 

Kadas traal bekend 
Sectie D 
Numme r(s) 3412, 3413, 3414 A1 en A2 

monum '1ntn ummer 
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