
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 1813-'93 

code: SVM2/214AY.MK 

ARC 

afdruk voor: 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O UD A ; 

Overwegende, dat uit de · inhoud van de brief van 25 januari 1993, nr.MC 92.073, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Peperstraat 48-50, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.3048, welk 
pand eigendom is van --------- - ---------------. ~.,------
-~--~--- 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 
Il" beeft; 

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 Peperstraat 48-50, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie D, nr.3048, op de lijst als bedoeld 1n artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

Il . vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

Gez. r---.. GOUDA, 3 0 MAART 1993 
Bur emees•}r ftti. wethouders voornoemd, 
de cret"Jls:;;- de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.1813-'93, van 3 Q MAART 1993 
SVM3/214AZ.MK 

Monumentnummer: 265 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Peperstraat 48/50 
Pakhuis met bovenwoning van rond de eeuwwisseling bestaande uit een begane grond, een 
verdieping en een zolderverdieping en gedekt door een zadeldak met rode Hollandse 
pannen. 
De pui is gestuct en recentelijk in het midden van een kozijn met garagedeuren voorzien. 
Rechts bevindt zich nog een authentiek kozijn met deur, geprofileerd kalf en gedeeld 
bovenlicht. 
Tussen de begane grond en de eerste verdieping is een gestucte waterlijst aangebracht. 
De verdieping bezit drie dichtgezette vensters en de zolderverdieping is voorzien van drie 
T-vensters. Tussen de eerste en de zolderverdieping is een gestucte waterlijst geplaatst. 
Boven alle gevelopeningen van de verdiepingen zijn segmentbogen gemetseld waarvan de 
boogvelden z1Jn gestuct en gedecoreerd met lijnen. De gevel 1s aan de bovenzijde 
afgesloten door een kroonlijst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: IL..--------------~------- .--
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3048 

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. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

dlv-nummer 541362 

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. 1813-93 d.d. 30 maart 1993 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

mon umentn u m mer 
adres 
kadastraal perceel 

265 
Peperstraat 48-50 
gemeente Gouda GDA 01 D 3048 

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

Op het perceel GDA01 D 3048 staan twee panden waarvan alleen het pand Peperstraat 48 is beschreven in 
de omschrijving van het monument. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument had derhalve 
gevestigd dienen te worden op het perceel GDA D 3048 gedeeltelijk. Inmiddels is het perceel 
samengevoegd met een deel van het perceel GDA01 D 3305 en thans bekend onder nummer GDA01 D 
3675. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument zoals beschreven is van toepassing op het 
perceel GDA01 D 3675 gedeeltelijk 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3675 gedeeltelijk, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven , 

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester e ~ouders van Gouda, 
namens dez . n , 
Hi=>t hnnfrl k rl . i=>linri Gebiedsontw ikkeling, 

gemeente 
gouda 
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4 augllstus 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
dienst : 
Ruim tel ijke Ontw ikke ling 
en Beheer 
af doling: 
Behoa r Openbare Ruimte 
Geo ~ info rmatie 

bezo"'li!adre$: -
Antw orpsewcig 5 
2303 Pa Gouda 

postAd,cs: 
poslbus 1036 
2300 88 Goud~ 

gemeente 
gouda 

Adres 
Peperstraat 48 en 50 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3675 gedeeltelijk 

~ 
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get. gez. 

schaal: 

formaat: 


