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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 21 februari 1995, nr. MC95.560, van de Monumentencom
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Lange Groenendaal 96-98, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3256, 
welk object eigendom is van de heer .__---------~------~
gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in 
redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 
opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 
kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] het een goed voorbeeld is van een bedrijfsruimte/ bovenwoning uit het laatste kwart 

van de negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3) de detailleringen grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het snijwerk en de rusticablokken van ambachtelijke vaardigheid getuigen; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad- West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen- en 
Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 
voornemen tot dit besluit; 

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

dat wijzig ingen worden getoetst aan het restauratiebe leid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

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

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

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

Il. 

Î,P.7 _ 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Lange Groenendaal 96-98, kadastraal be
kend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3256, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 
vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

G~, - 11 APR. 19q5 
Bu geme ster,13n wethouders voornoemd, 
de eer ari!0' de burçiemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.7924, van 11 APR. 1995 

Monumentnummer: 389 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Lange Groenendaal 96-98 
Bedrijfsruimte/ bovenwoning uit 1893 bestaande uit een begane grond, een verdieping 
en een zolder. Het pand is voorzien van een bakstenen lijstgevel en een mansardedak 
met rode verbeterde Hollandse pannen. 
De pui bestaat uit een gekoppeld kozijn met in het midden dubbele deuren met daarbo
ven een gedeeld bovenlicht en aan weerszijden een gedecoreerde wandzuil en een deur 
met een bovenlicht. Het boven alle deuren doorlopende kalf is over de gehele lengte 
gedecoreerd. De rechter deur is nog authentiek. De bovendorpels van de bovenlichten 
zijn geknikt en de zwikken voorzien van smalle openingen. De pui is aan beide zijden 
afgezet met gedecoreerde pilasters en wordt overspannen door een gedecoreerde puibalk. 
De verdieping bezit twee T-vensters met getoogde bovendorpels. Erboven zijn segment
bogen met iets uitgemetselde aanzet- en sluistenen aangebracht. De verdieping is over de 
gehele hoogte aan beide zijden afgezet door een reeks gestucte rusticablokken. De gevel 
is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het dakvlak boven de voorgevel 
staat een dakkapel met twee draairamen , pilasters en een fronton . 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heert _____ _ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 3256 

KADASTRALE AANDUIDING 



beperkingenr"frgistrathrvarr--cl 
gemeente Gouda 

div-nummer 563142 

onderwerp correctie beperk ing gemeentelij k monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-bes luit nr. 95.7924 d.d. 11 april 1995 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk Monument' 
gevest igd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

389 
Lange Groenendaal 96-98 
gemeente Gouda GDA 01 B 3256 

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

Het monument bevindt zich behalve op het perceel B 3256 voor een gedeelte op het naast liggende perceel 
B 3255. De perceelsaandu iding moet daarom worden uitgebreid . De juiste adresaandu iding van het 
monument luidt Lange Groenendaal 96-96a. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentel ij k Monument met betrekking tot Lange 
Groenendaal 96-96a te worde n gevestigd op de percelen GDA 01 B 3256 en B 3255 gedeelte lijk , zoals 
aangegeven op bijgevoegde kaart. 

Afaeaeven d.d. 28 aoril 2009 

Hoogacntend , 

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

gemeente 
gouda 
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datum S mei 2009 omsch rij ving 

MONUMENTENTEKEN ING 

diens t : 
Rulmtelijko Onl\•Akkollng 
en Beheer 

afdeling : 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - fnformaUe 

bêzoekadres ; n 
Ant\ wrp scwcg 5 
2803 PB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Lange Groe nendaa l 96-96a 

Kadastraa l bekend 
Sectie B 
Nummer{s) 3256 geheel en 3255 gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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