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A R ~ lHl I E lF 
---

af druk voor: 

1. -----2. afd.SVM 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 

Paraat: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 september 1992, nr.MC 92.083, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Nieuwe Markt 12-13, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nrs.2906 
en 2907, 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 "Nieuwe Markt e.o."; 

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

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk 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; 

wel betreft het een beperking t.o.v. de mogelijkheden welke het bestemmingsplan "Nieuwe 
Markt e.o." biedt, te weten de ontwikkeling van een derde bouwlaag; 

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

Gelet op de Monumentenverordening; 

I. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwe Markt 12-13, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nrs.2906 en 2907, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monume ntenlijst. 

GOUDA, 3 november 1992 

Burgem~es~~ en wethouders voo~oe?1dY 
de si;cret\ans,I de /ijli.r~eest,M, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.879 -'92, van 3 november 1992 
SVM3/870P.MK 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 218 

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

OMSCHRDVING VAN HET MONUMENT. 

Nieuwe Markt 12 
Oorspronkelijk woonhuis dat 1s voorzien van een gepleisterde lijstgevel, verrijkt met 
schijnvoegen, en een schilddak met rode Hollandse pannen. Het pand bestaat uit een 
begane grond en een verdieping. 
De begane grond bezit rechts een kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht. Links 
bevindt zich een etalage met drie bovenlichten. 
De verdieping bezit twee schuifvensters waarvan de onderramen een vierruits en de 
bovenramen een tweeruits roedenverdeling hebben. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries met twee rechthoekige velden en 
een kroonlijst. 

Nieuwe Markt 13 
Oorspronkelijk woonhuis dat is voorzien van een gepleisterde afgeknotte klokgevel, verrijkt 
met schijnvoegen, en een zadeldak met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen . Het 
pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping . 
De begane grond bezit links een kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht. Rechts 
bevindt zich een etalage met drie bovenlichten. 
De verdieping bezit een schuifvenster waarvan het onderraam een vierruits en het boven
raam een tweeruits roedenverdeling heeft. 
De zolderverdieping bezit een schuifvenster waarvan onder- en bovenraam een tweeruits 
roedenverdeling hebben. 
De klokgevel is afgezet met een rollaag en wordt bekroond door een kroonlijst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: de heer I ______ I 
Recht van erfpacht: 
Zake_lijk gerechtigde : 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s) : 2906 en 2907 

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

KADASTRALE AANDUIDING 

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

4. afd.landmeetkunde en kadaster 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
10. afd.SVM 5. afd .B.O.B. 



gemeente 
gouda 

sector: Stadsontwikkeling 

afd.: S.V.M. 

code: SVM1/870N.MK 

Onderwerp: 
Plaatsing van het object 
Nieuwe Markt 12-13 op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

Geachte heer _ __,_ 

doorkiesnr.: 88243 

ons kenmerk: 18.879-'92 

uw kenmerk: 

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

af druk voor: 
1 . ...._ ___ _ 
2. afd.SVM 

AANTEKENEN 

met bericht van ontvangst 

GOUDA, 10 november 1992 

verz.: 1 6 NOV. 1992· 

Artikel 3 van de Monumentenverordening maakt het mogelijk dat wij panden, die van 
monumentaal belang zijn, plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Aangezien wij met de gemeentelijke Monumentencommissie van oordeel zijn dat het object 
Nieuwe Markt 12-13, alhier, van monumentaal belang is, hebben wij besloten dat pand te 
plaatsen op deze lijst. De consequenties van dit- besluit staan omschreven in artikel 8 en 9 
van de verordening en houden o.m. 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 een gemotiveerd bezwaarschrift krachtens de Wet AROB bij ons 
college indienen. Dit bezwaarschrift kunt u adresseren aan Postbus 1086, 2800 BB Gouda. 

Bijl.: div. 


