
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 23.189-'92 

code: SVM2/1009E.MK 

afdruk voor: 
l . .___~---
2. afd.SVM 

Voor ee~lrjG~ iëoîi(, 
Datum: 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 10 november 1992, nr.MC 92.078, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Peperstraat 51, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.3204, welk 
pand eigendom is van de Stichting Het Monument "Westhaven 52", Westhaven 52, 2801 PM 
Gouda, 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 "Baanstraat e.o."; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming "Wonen 
I" heeft' 

' 
dat het pand in gebruik is als woonhuis; 

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 51, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie D, nr.3204, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumente nverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

Gez. ---------, 0 MAP~J 1993 
Bur emeesJr /fl1 wethouders voornoemd, 
de ecret~; ; / de bunzemeester. 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.23.189-'92, van 3 O MAM11993 
SVM3 / 1009F.MK 

Monumentnummer: 238 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Peperstra at 51 
Voormalige vrijstaande rectorswoning van rond 1895. Het pand is voorzien van gevels 
opgetrokken in ijsselsteen. Het bezit een zadeldak, evenwijdig aan de straat, gedekt met 
zwarte Hollandse pannen en het bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. 

Voorgevel 
De voorgevel is voorzien van een middenrisaliet met aan weerszijden een rechthoekige nis. 
Beide nissen zijn voorzien van een schuifvenster en bezitten aan de bovenkant een tandlijst 
in rode baksteen. De risaliet heeft een gekoppeld kozijn met twee ongedeelde schuiframen. 
De middenrisaliet wordt bekroond door een tuitgevel. In de tuitgevel bevindt zich een 
kozijn met twee openslaand e ramen en een Frans balkon . Ter weerszijden hiervan is een 
sieranker geplaatst. 
Alle gevelopeningen hebben een waterdorpel die is gemetseld in donkere baksteen. Er 
boven zijn rode anderhalfsteens strekken gemetseld. 
De gevel is, met uitzondering van de tuitgevel boven de risaliet, aan de bovenzijde 
beëindigd door rode bakstenen tandlijsten en een eenvoudige kroonlijst. 
De tuit gevel boven de risaliet is afgezet met een rode bakstenen strekken- en rollaag. De 
top is voorzien van een rondboog van rode baksteen in een uitgemetseld pilastertje. 

Rechte r zijgevel 
De begane grond is aan de rechterzijde voorzien van een kozijn met deur en bovenlicht. 
De verdieping bezit een venster met twee openslaande ramen, elk voorzien van een 
tweeruits roedenverdeling. De waterdorpel is in donkere baksteen gemetseld en boven het 
venster is een rode bakstenen strek aangebracht. 

KADAS1RALE · TENAAMSTELLING 

Eigenaar: Stichting Het Monument "Westbaven 52" 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde : 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3204 

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

KADAS1RALE 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. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541396 

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. 23.189-92 d.d. 30 maart 1993 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

238 
Peperstraat 51 
gemeente Gouda GDA 01 D 3204 

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

Op het perceel GDA01 D 3204 zijn twee panden aanwezig , bekend onder de adressering Westhaven 52 en 
Peperstraat 51. Het pand Westhaven 52 is een Rijksmonument zodat de publiekrechtelijke beperking 
gemeentelijk monument gevestigd had moeten worden op het perceel GDA01 D 3204 gedeeltelijk . 
Inmiddels is het perceel (door verkoop van het pand Peperstraat 51 bij akte deel 40109 nummer 38 dd 31 
maart 2003).opgesplitst in de percelen GDA01 D 3943 en GAD01 D 3944. De beperking Gemeentelijk 
Monument is uitsluitend van toepassing op het perceel GDA01 D 3944. De beperking Gemeentelijk 
Monument op het perceel GDA01 D 3943 dient te worden ingetrokken . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient met betrekking tot het monument Peperstraat 51 de beperking 
Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3944 , zoals 
op bijgevoegde tekening is aangegeven . De beperking Gemeentelijk Monument die ten onrechte gevestigd 
is op het perceel GDA 01 D 3943 dient te worden ingetrokken . 

Afgegeven d.d. 15 augustus 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemee 
namens d 

gemeente 
gouda 
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4 augustus 2008 oms chrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimtetij ke Ontwik keling 
en Behee r 

afd elin g: 
Beheer Openbare Rlll im to 
Geo - informatie 

bHOekadros: m~ 
Antwupsoweg 5 
2803 PB Gouda 

posladres: 
postb u.s. 1086 
2300 BB Goud a 

gemeente 
gouda 

Adres 
Peperstraat 51 

Kadastraal bekend 
Sect ie D 
Nummer (s) 3944 

schaal: 
1000 

formaat: 
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monumentnummer 
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