
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 23.188-'92 

code: SVM2/1009B.MK 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JUM 20061 

Paraaf: 

afdruk voor: 
1. -----2. afd.SVM 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 10 november 1992, nr.MC 92.037, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Tiendweg B 304, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nr.372, 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 "Gouderaksedijk"; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
"Agrarische doeleinden", klasse B heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning; 

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 Tiendweg B 304, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie L, nr.372, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van 

1y 
dez. 

de Monumentenverordening; · 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

MAART 1993 
Bur emeeste 7 Aen wethouders voornoemd, 
de ecreta · // de burn:emeester. 



ABCDIEF 
-

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.23.188-'92, van 3 O MA~.RT 1993 
SVM3/1009C.MK 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer : 239 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Tiendweg B 304 
Boerderij van rond 1890, op een rechthoekige plattegrond. Het pand bestaat uit een 
begane grond en een zolder. Het zadeldak is gedekt met rode Hollandse pannen . 
Het gebouw heeft vier houten gepotdekselde zwart geteerde gevels. De voor- en achterge
vel zijn voorzien van een tuitgevel. De zijgevels zijn aan de bovenzijde afgesloten door 
houten bakgoten die worden gesteund door gootklossen. De gevels zijn op een aantal 
plaatsen van vensters en deurkozijnen voorzien die recentelijk zijn ingevuld. 

KADAS1RALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: de hee _____ 1 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: L 
Nummer(s): 372 

afdruk voor: 
1. afd.ruimte en verkeer 
2. afd.stedebouw 
3. afd.BWT 
4. afd.landmeetkunde en kadaster 
5. afd.B.O.B. 

6. Gedeputeerde Staten 
7. Ministerie van WVC 
8. Raad voor het Cultuurbeheer 
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
10. afd.SVM 
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De heer 

gemeente 
gouda 

sector: Stadsontwikkeling 

afd.: S. V.M. 

code: SVM1/1009AMK 

Onderwerp: · 
Plaatsing van het obje,ct " 
Tiendweg B 304 op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

Geachte heer 1 

doorkiesnr.: 88243 

ons kenmerk: 23.188-'92 

uw kenmerk: 

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

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

AANTEKENEN 

met bericht van ontvangst 

GOUDA, 1 4 APR. 1993 
verz.: -2 2 APR. 1993 

Artikel 3 van de Monumentenverordening maakt het mogelijk dat wij panden, die van 
monumentaal belang zijn, plaatsen op de gemeentelijke mOIJ.umentenlijst. 
A_angezien wij met de gemeentelijke Monumentencommissie van oordeel zijn dat het object 
Tiendweg B 304, alhier, van _ monumentaal pelang 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 gemÓtiveerd bezwaarschrift lcrachtens de Wet AROB bij ons 

college indienen. Dit bezwaarschrift kunt u adresseren aan Postbus 1086, 2800 BB Gouda. 

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

Hoog end, 

emeeJeAn wethouders van GOUDA, 
cretf-l, { de burgemeester. 

( 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 557786 

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-beslu it nr. 23.188-92 d.d. 30 maart 1992 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

239 
Tiendweg B 304 
gemeente Gouda GDA 01 L 372 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 
Het perceel GDA01 L 372 is een groot perceel weiland waarop aan de voorzijde een monumentale boerderij 
is gelegen. Daarom had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te worden 
op het perceel GDA01 L 372 gedeeltelijk . 
Tevens is de benaming Tiendweg B 304 bij besluit 28 dd 16 november 2000 gewijzigd in het adres 
Gouderakse Tiendweg 30. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Gouderakse 
Tiendweg 30 te worden gevest igd op het perceel GDA 01 L 372 gedeeltelijk, zoals op bijgevoegde tekening 
is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 2 maart 2009 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 



1320 

gew. 
gew. 

gew. 

gew. 

datum 10 maart 2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruim telijke Ontwlkkc,fing 
en Beheer 

afdeling: 
Behee r Openbare Ruimte 
Geo - informatie 

bélOêkad ft S: 
Antwerpseweg 5 
2803 PB Gouda 

postad res: 
postbus 1086 
2300 88 Goud a 

gemeente 
gouda 

Adres 
Gouderakse Tiendweg 30 

Kadastraal bekend 
Sectie L 
Nummer(s) 372 gedeeltelij k 

Ort Il Hn gt-dNI C. 1.111 hel! dlglt.ul l; a:u1 be $l&nd, d.11 .ean w,"}liQing:M ontkrht._.Jo k.ln ZIJn. 
~n t.l!JHO op dlue lfd fvk i.t WHl\lf1}tVM kin OHn M ~tl 14çh f wo,CN,n o-nl~ 
C,C opy rigt,t, 81hMr 09Mb.1 1e Rurmle. ON - lnlom'litl♦• 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:500 

formaat: 
A4 

monumentnummer 

239 


