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ARCHIEF 

afdruk voor: 
1. 

3. afd.SVM 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brieven van 22 juli 1992, nrs.92.058 en 92.059, van 
de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumen
tenlijst van de panden Turfsingel 69 en 70, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, 
nr.4670D3, welk pand eigendom zijn van Vepo Foods BV, postbus 34, 3420 DA Oudewater, 
is gebleken dat het hier panden betreft van belang vanwege hun architectonische aspecten 
zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumenten
commissie uitgebrachte advies; 

dat de panden liggen in het gebied van het bestemmingsplan "Herenstraat e.o."; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop de gebouwen staan de bestemming BDW 
met bijbehorende erven heeft; 

dat het pand Turfsingel 69 in gebruik is als woonhuis en het pand Turfsingel 70 als 
bedrijfsgebouw; 

dat de bouwkundige toestand van de panden matig is; 

( dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van de 
panden 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 de objecten Turfsingel 69 en 70 , kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie E, nr.4670D3, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

IL vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

Gez. - GOUDA, 1 september 1992 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris. de b'uu-.e"'Îileester. 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.15.832/15.833, van 1 september 1992 
SVM3/385d .AvH 

Monumentnurnmer: ,,l 3 0 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Turfsingel 70 
H:erenhuis van rond 1875 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. 
f-fet pand is voorzien van een bakstenen gevel die met behulp van gestucte pilasters in vier 
traveeen is gedeeld. De pilasters zelf zijn gecanneleerd en voorzien van banden met 
·acetblokken. Het pand bezit een verhoogd plat dak met schuine dakschilden dat is gedekt 
met rubberoid. 
De begane grond bezit een hardstenen borstwering die aan de bovenzijde is geprofileerd en 
waarin de basementen van de pilasters zijn aangegeven. In de linker travee bevindt zich een 
5chuifvenster met ongedeelde ramen. In de travee rechts daarvan bevindt zich een portiek 
met hardstenen stoep waarin een kozijn voorzien van de oorspronkelijke gedecoreerde deur, 
een gedecoreerd kalf en een bovenlicht. De beide overige traveeen bezitten elk een 
)chuifvenster met ongedeelde ramen. 
russen de begane grond en de eerste verdieping is een gestucte geprofileerde waterlijst 
geplaatst. 
De vier traveeën van de verdieping zijn elk voorzien van een schuifvenster met ongedeelde 
amen. 

fl\lle kozijnen hebben gebogen bovendorpels en erboven bevinden zich segmentbogen die van 
~edecoreerde sluitstenen zijn voorzien. 
De bovenzijde van de gevel is afgesloten door een rijk versierd hoofdgestel met vijf consoles. 
Aan beide uiteinden vormt de kroonlijst een klein fronton. In die frontons zijn leeuwekop
pen geplaatst. 
n het dakschild boven de voorgevel bevinden zich twee eenvoudige dakkapellen. In het 
inkerdakschild zijn recentelijk twee dakkapellen geplaatst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: Vepo Foods BV 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: E 
Nurnmer(s): 4670D3 

afdruk voor: 
1. afd.ruimte en verkeer 
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.SVM 5. afd.B.O.B. 

-1L-::Sect~M& -6-W -~2. minuut 



correctiebesluit 

kenmerk 1137059 

onderwerp correctie beperking gemeente lijk monument 

Correctiebesluit ten behoeve van een beperkingenbesluit op grond van de wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. 

Bij BenW- besluit nr. 15.832/15 .833 d.d. 1 september 1992 is de publiekrechtelijke beperking 
'Gemeentel ijk Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

Mon u me ntn u m mer 
adres 

230 
Turfsinge l 70 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 E 4670 gedeeltelijk 

De in dit besluit opgenomen kadastrale percee laanduiding blijkt niet meer correct te zijn om de vo lgende 
reden: 
Naar aanleiding van het ver lenen van een omgev ingsvergunning 2016175107 , waarbij vergunning is 
ver leend voor de renovatie van het pand en een splitsing in 4 woningen , heeft er eveneens een splitsing 
in eigendomsrecht plaats gevonden van het deel van het oorspronkel ijke perceel waarop de beperk ing 
aanwezig is. Door de renovatie en de wijz iging in eigendom dient de contour van de beperking te worden 
aangepast aan de huidige situat ie. 

besluit: 
Op grond van bovenstaande dient de beperk ing Gemeentel ijk Monument te worden gevestigd op 
Turfsingel 70 en 70a, zijnde de percelen gemeente Gouda , GDA 01 sectie E nummer 6482 en 6483 
beiden gehee l, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven. 

Afgegeven d.d. 17 apr il 2018. 
Hoogachtenr 

o.amens de burgemeester van Gouda, 

tc;letrngshootd KuImtelIJk beleid en advies, 

gemeente 
gouda 
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