
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 8548/94 

Voor eensluidend afschrlf1 

Datum: 2 Ü JUN 2008 

Paraaf: 

stadhuis 
markt-1 
2801 jg gouda 
telefoon 01820 - 88211 
telefax 01820 - 88464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 april 1994, nr. MC94.538, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Kleiweg 27-29, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie B, nummer(s) 3135, welk object eigendom is van Exploitatie Maatschappij 
Zeebeleg B.V., Postbus 301, 2400 AH Alphen aan den Rijn, is gebleken dat het 
object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
Monumentenlijst; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouw
kunst", zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] beide panden, met uitzondering van de pui, een goed voorbeeld vormen van 

winkel/woonhuizen uit het derde kwart van de negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling van beide gevels, met uitzondering van de pui, evenwichtig 

1s; 
3] de gevels zich, met uitzondering van de pui, goed voegen in de straatwand; 
4] de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact zijn; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 
Wonen en Centrum Doeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaar niet is verschenen op de hoorzitting, maar later telefonisch heeft 
gereageerd en te kennen gegeven, dat hij niet instemt met voorstel tot plaatsing; 

dat op grond van de cultuurhistorische waarde de bescherming zich richt op het 
gehele object; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering 
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 



- 2 -

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de vigerende Subsidieverordening 
Stadsvernieuwing van toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 27-29, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3135, op de lijst als bedoeld in a1tikel 
3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

n wethouders voornoemd, 



Voor eensluidend afschril1 

Datum: BOOZ Nnr O Z 

Behoort bij besluit van burgemeester 8~~~ 21 JUNI 1994 

Monumentnummer: 270 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Kleiweg 27-29 
Twee winkel/woonhuizen in eclectische stijl met gepleisterde lijstgevels uit het derde 
kwart van de negentiende eeuw. De puien zijn recentelijk van een nieuwe invulling 
voorzien, al zijn op nummer 27 resten van de omlijsting van een eerdere winkelpui van 
rond 1910 in de stijl van de Jugendstil bewaard. 

27 
Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping en is 
voorzien van een mansardekap met rode Hollandse pannen. 
De verdieping bezit drie vensters met authentieke geprofileerde kozijnen en recente 
draai- en bovenramen. 
De zolderverdieping bezit in het midden een kozijn dat is voorzien van twee deuren. 
Aan weerszijden daarvan bevinden zich twee vensters met geprofileerde kozijnen en elk 
twee gedeelde draairamen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudig hoofdgestel dat in het 
midden wordt onderbroken door een geveldeel met het kozijn met de twee deuren. Deze 
top wordt bekroond door een fronton waarin een hijsbalk is geplaatst. 

29 
Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder en het is voorzien 
van een schilddak met een gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pan. 
De verdieping bezit in het midden een smal hoog venster en aan weerszijden daarvan 
een smaller en lager venster met ladderramen. Boven deze vensters loopt één geprofi
leerde lijst die ter plaatse van het middelste venster omhoog springt. Boven het middel
ste venster bevindt zich een rozet. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een reeks driepasbogen, erboven vierpas
sen en tenslotte een kroonlüst. 

KADASTRAL TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Exploitatie.mij Zeebeleg B.V. 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 3135 D2 

KADASTRALE AANDUIDING 



gemeente 
gouda 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 2 Ü JUN 2008 

Paraaf: 

sector 
stads
ontwikkeling 

bezoekadres : 
gebouw buytenerl 
klein amerika 20 
gouda 

cor responden tie-adres : 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0 1820 - 88211 
telefax 01620 - 88294 

Advies met betrekking tot plaatsing op de gemeentelijke monumen tenli jst van objecten aan de 
Kleiweg. 

Van: afdeling SVM 
Bijlage bij omslag nrs. 8545/47/48/50/51/52/56/57/63/59 d.d. 13 juni 1994. 

Dit advies betreft de objecten Kleiweg 14-16, 19-23-2 5, 27-29, 37, 51, 53, 82, 84, 87-89 en 
Kleiweg 96/Kazernestraat 19. 

Op 31 j anuari 1994 heeft de gemeenteraad (in haar Monumentennota: "Gouda, stad vo l 
cultuurhistorische kwaliteiten") besloten dat de gemeentelijke monumentenlijst tot 500 panden 
kan toenemen. De Monumentencommissie is inmiddels gestart met het uitbrengen van 
plaatsingsadviezen. Mede in het kader van "Revitalisering Kleiweg/ Hoogstraat" is besloten 
om met de Kleiweg te beginnen. (De Hoogstraat/Kleiwegstraat is al afgewerkt). 
De Monumentencommissie heeft haar adviezen behandeld in de vergadering van 25 apri l 
1994. Op 26 april en 2 mei 1994 zijn hoorzittingen georganiseerd. 
Van beide bijeenkomsten zijn de vers lagen bijgevoegd. 

De eigenaars van de panden Kle iweg 14-16, 19-23-2 5, 84 en 87-89 hebben tijdens één van 
bovengeno emde bijeenkomsten of telefonisc h laten weten met dit besluit in te stemmen. 

De eigenaar van het pand Kleiweg 96/Kazern estraat 19 heeeft zich tijdens de hoorzitting 
uitgebreid laten informeren. Hij heeft afgesproken, indien hij niet met plaatsing instemt, dit 
vóór 9 mei 1994 telefonisch te laten weten. Zo niet, dan heeft hij geen bezwaar. [noot: De 
heer Van den Linden heeft niet gereageerd en stemt dus in.] 

De eigenaars van de panden Kleiweg 27 -29, 37, 5 1, 53 en 82 hebben een uitnodiging voor 
de vergadering van de Monumentencommissie alsmede voor de hoorzittingen ontvangen, 
maar hebben niet gereageerd . 

Advies 
Geadviseerd wordt de objecten Kle iweg 14-16, 19-23-25, 27-29, 37, 51, 53, 82, 84, 87-89 
en Kleiweg 96/Kazernestraat 19 gezien de door de Monumentencomm issie uitgebrachte 
advi~zen en de door het Rijk aangegeven waarde (voor wat betreft de nrs. 14, 23-25, 87-
89), te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst . 

De vakgroep Stedebouw van de afdeling Ruimte en Verk eer stemt met dit advies is. 



gemeente 
gouda 

Exploitatie-Mij. Zeebeleg B.V. 

Postbus 301 

2400 AH ALPHEN AID RIJN 

sector: Stadsontwikkeling 

afd.: SVM 

code: BV 

Onderwerp: 
Plaatsing van het object 
Kleiweg 27-29 op de 
gemeentelijke mo11umentenlijst. 

Geachte heer/mevrouw, 

Voor eensluidend afschrif\ 

Datum: BOOZ Nnr O Z 

Paraaf: 

doorkiesnr.: 88243 

ons kenmerk: 8548'94 

uw kenmerk: -

Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

f- : minUUT. -· 
. ;. .., .. 

& ' ~o~ ',e caQr\ ·i 
(/•. ,__---,~----=-----== 
si~ 2" of~.. .(Vrr,-
m, l 
280, JQ1Jouoa-- --~ -
telefoon 01820 - 88211 
telefax 01820 - 88464 

-------c.c__ _ ____ l 

AANTEKENEN 
met bericht van ontvangst 

GOUDA, 24 juni 1994 

Artikel 3 van de Monumentenverordening maakt het mogelijk dat wij objecten, die van 
monumentaal belang zijn, plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Aangezien wij met de gemeentelijke Monumentencommissie van oordeel zijn dat het object 
Kleiweg 27-29, alhier, van monumentaal belang is, hebben wij besloten genoemd object te 
plaatsen op deze lijst. 

U heeft telefonisch te kennen gegeven niet in te stemmen met plaatsing. 
Bij nadere afweging van belangen heeft in de besluitvorming het monumentale belang 
geprevaleerd. 

De consequenties van bovengenoemd 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 met de monumentenlijst en een exemplaar van de 
verordening treft u hierbij aan. 



gemeente 
gouda 

Afdeling A.B.J.Z. 

No. 21.053/1994. 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 01820 - 88211 
telefax 01820 - 88464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOUDA; 

Op voordracht van de commissie voor de bezwaar- en beroep
schriften d.d. 28 februari 1995, nr . 21.053/1994; 

Beschikkende op he t bezwaarschrift d . d . 31 augustus 1994 
(ingekomen op 1 september 1994), krachtens de Algemene wet be-
stuursrecht, van Exp l oitatiemaatschappij Zeebeleg B.V . , Po s t 
bus 301, 2400 AH Alphen a/ d Rijn , tegen het bij brief van 26 
juli 1994 verzonden bes l uit tot h et plaatsen van het object 
Kl eiweg 27-29, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie B, 
nummer 3 135, op de l ijst als be d oeld in artikel 3, lid 1, van 
de Monumentenverorde n ing; 

Gelet op het proces-verbaal van de hoorzitting van genoemde 
commissie op 21 februari 1995; 

Gezien het advies d.d. 31 januari 1~95 van de afdeling stads
vernieuwing , volkshuisvesting en monumentenzorg; 

Overwegende, dat het bezwaarschrift tijdig is ingediend, zodat 
adressante daarin ontvankelijk is; 

Overwegende ten aanzien van de feiten; 

Adressante is eigenaresse van het object Kleiweg 27-29. 

Blijkens de bestreden beschikking is vanwege de cultuurhisto
rische waarde van het ob j ect besloten tot plaatsing op de 
genoemde monumentenlijst. 

Van de uitnodigingen voor de hoorzittingen van 26 april en 2 
mei 1994 over het voornemen het ob j ect Kleiweg 27-29 op de 
monumentenlijst te plaatsen , is van de zijde van de eigenares 
se geen gebruik gemaak t. 

In haar bezwaarschrift maakt adressante de volgende bezwaren: 

1. het object is van onvoldoende cultuur-historische waar
de, hetgeen blijkt uit de recentelijke nieuwe invulling 
van de puien, waarbij van een oorspronkelijke histori-



sche bouwstijl geen sprake meer is; 

2. door plaatsing op de monumentenlijst wordt gevreesd voor 
beperking van de reclamevrijheid (de blauw/gele huis
stijl van Zeeman Textie l Supers zou worden ingeperkt); 

3. door noodzakelijke aanpassingen van de pui tengevolge 
van de plaatsing op de monumentenlijst heeft een oneven 
redige aantasting van de gebruiksmogelijkheden plaats. 

Overwegende ten aanzien van recht en beleid; 

Op grond van artikel 3, lid 1, van de Monumentenverordening 
1990 kunnen wij, al dan niet op verzoek van belanghebbenden, 
monumenten als beschermd gemeentelijk monument op de gemeente 
lijke monumentenlijst plaatsen. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 2, van de ge
noemde verordening heeft de monumentencommissie, voorafgaande 
aan het moment van beslissen, op 27 april 1994, onder nummer 
MC 94.538, geadviseerd over de plaatsing van het object Klei
weg 27-29 op de meergenoemde lijst. Met die commissie wordt 
gemeend, dat de monumentale waarde van het object blijkt uit: 

1. het karakteristieke, aan het einde van de negentiende 
eeuw verkregen, uiterlijk van beide panden, met uitzon 
dering van de pui; 

2. de evenwichtige gevelindeling van de panden, met uitzon
dering van de pui; 

3. de zich in de straatwand goed voegende gevels, met 
uitzondering van de pui; 

4. de nog grotendeels intact zijnde detailleringen, met 
uitzondering die van de pui; 

De cultuur-historische waarde van het object wordt door adres
sante bestreden. Zij wijst hierbij op het niet meer aanwezig 
zijn van de historische bouwstijl ter plaatse van de puien. 
De recent tot stand gebrachte moderne pui op de beganegrond 
heeft naar onze mening minder monumentale waarde dan de rest 
van het object. De penanten en de parca l ering van de pui zijn 
echter nog intact. Daardoor dient het beganegrondgedeelte een 
monumentaal belang in relatie tot de rest van de gevel en is 
om die reden niet van de bescherming op grond van de Monumen
tenverordening 1990 uitgesloten. 
De waardering van het onderhavige object heeft plaatsgehad aan 
de hand van de selectie-criteria 'A-panden en Jongere Bouw
kunst ' . Die criteria zijn opgenomen in de Monumentennota van 
31 januari 1994 'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwalitei
ten'. Voor het wijzigen van de monumentale waardering van het 
onderhavige object worden geen redenen aanwezig geacht. 

Voorts vreest adressante voor beperkte gebruiksmogelijkheden 
van het object door de plaatsing op de monumentenlijst. 
Plaatsing op de monumentenlijst heeft geen gevolgen voor de 
bestaande rechten. De aanwezige reclames mogen ongewijzigd 
worden gehandhaafd. Er ontstaan ook geen verplichtingen tot 
bouwkundige veranderingen of tot wijzigingen in het gebruik. 
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In artikel 2 van de Monumentenverordening 1990 is bepaald, dat 
bij d e toepassing van de verordening rekening wordt gehouden 
met het gebruik van het monument. Het bestaande legale gebruik 
wordt dan ook gerespecteerd. 
Voor veranderingen aan het object is op grond van artikel 8 
van de Monumentenverordening 1990 een vergunning vereist. Voor 
het beoordelen van de welstandsaspecten zijn door ons college 
op 20 december 1994 richtlijnen vastgesteld. Met die richtlij 
nen wordt beoogd een synthese tot stand te brengen tussen het 
historisch waardevolle en de hedendaagse gebruikseisen. 

Tenslotte menen wij, dat de onderhavige plaatsing op de monu 
mentenlijst niet zal leiden tot een zodanige aantasting van de 
waarde van het desbetreffende pand, dat op die grond plaatsing 
op die lijst achterwege dient te blijven. De met de plaatsing 
gediende belangen achten wij van meer gewicht dan het door 
adressante aangevoerde commerciële belang. Niet staat op 
voorhand vast, dat mogelijk in de toekomst gewenste aanpassin 
gen aan het pand geen doorgang zouden kunnen vinden. 

Op grond van het vorenstaande achten wij de bezwaren onge 
grond . 

Gel e t op de en de Algemene wet bestuursrecht en de Monumenten 
verordening; 

BESLUITEN: 

1. De bezwaren van adressan t e, voornoemd, ongegrond t e ver 
k l aren; 

2. Adressante, mede te delen, dat tegen de z e beschikking 
krachtens de Awb binnen zes weken na de dag van verzen
ding van een afschrift een gemotiveerd beroepschrift (in 
tweevoud) kan worden ingediend bij de arrondissements
rechtbank, sector bestuursrecht, te 's - Gravenhage, Post 
bus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. 
Tevens kan in dit geval bij de President van genoemde 
r e chtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd. 
Het griffierecht bedraagt f. 200,--, zowel voor een 
beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voor
ziening. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling 
een accept-giro toe. 

Ver zonden op: 

12 APR. 1995-

Gouda, 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOUDA, 
De secretaris, De burgemeester, 

de ult~aande brief 19. 
getekend door de uitgaande brfefis 

geteken_d door 

Burgemeester 


