
beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 535464 

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. 95.32797 d.d. 9 januari 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemee ntelijk 
Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

en 

412 
Stoofsteeg 7 
gemeente Gouda GDA 01 C 47 

Bij BenW-besluit nr. 95.32794 d.d. 9 januari 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

415 
Stoofsteeg 11 
gemeente Gouda GDA 01 C 1398 

De in deze besluiten opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juis t te zijn om de volgende reden: 

De perceelnummers van deze naast elkaar liggende panden zijn verwisseld . 

De beperking Gemeentelijk Monument blijft dus van kracht, met dien verstande dat bij beperking op perceel 
C 1398 behoort bij het pand Stoofsteeg 7 en de beperking op perceel C 47 behoort bij het pand Stoofsteeg 
11. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande blijft de beperking Gemeentelijk Monument van kracht 
- voor het perceel kadastraal bekend gemeente Gouda, GDA 01 C 47 echter behorend bij het adres 
Stoofsteeg 11 
- voor het perceel kadstraal bekend gemeente Gouda , GDA 01 C 1398 , echter behorend bij het adres 
Stoofsteeg 7. 

gemeente 
gouda 



Afgegeven d.d. 19 juni 2008 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders vazG ~ . 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Gebi~ sontwikkeling , 
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stadhuis 
markt 1 gemeente 

gouda 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 95.32797 

BURGEMEESTER EN WETHO UDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JUN 2-01® 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 4 december 1995, nr. MC95.638, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenl ijst van het object 

Stoofsteeg 7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nu mmer(s) 4 7, welk object 

eigendom is van de heer C.L. de Groot, Ridder van Catsweg 4, 2805 BA Gouda, is gebleken dat 

het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 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 

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is: 

1 J het een goed voorbeeld is van een pakhuis/woonhuis uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

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

·.._ dat volgens dit bestemmingsplan de grond w aarop het obje ct staat de bestemming Wonen en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als bedrijfsruimte; 

dat de bouwkund ige to estand van het obje ct redelijk is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaak t tegen het 

voornemen tot dit besluit; 

dat plaat sing op de monumentenlijs t niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een do elm atig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoe t st aan het restaurat iebe leid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumen tenn ota; 
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsid ieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overig ens bij toepass ing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN : 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Stoofsteeg 7, kadastraa l bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 47, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

l l. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. - GOU~_A, - 9 JAN. 1996. 
B 'm 7i ster/4 wethouders voornoemd, 
d~:cr.etarii" l de burqemeester, 



numenten gemeente 
gouda 

m 
C mmis 

. oe 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Stoofsteeg 7 

Geacht college, 

Inleiding 

9500032797 

INGEl<Orv1EN 

;;;-5 DEC, 1995 

lntvangstbev.: l 

tel./doorkiesnr.: 
88253 

Ons kenmerk: MC95.638 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres : 
poslbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 01820 - 88211 
telefax 01820 - 88294 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen 
over Stoofsteeg 7 te Gouda. De commissie is van mening, dat handhaving 
van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt 
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke 
monumentenlijst. In verband hiermee brengt de commissie u thans advies 
uit over de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Stoofsteeg 
7 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 13 november 1995 heeft de commissie het 
door haar uit te brengen advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De Stoofsteeg wordt als zodanig voor het eerst in 1442 vermeld. De naam 
houdt vermoedelijk verband met de aanwezigheid van zogenaamde badstoven, 
badinrichtingen, die in de middeleeuwen in bepaalde straten waren 
geconcentreerd. Van dit perceel is bekend dat het sinds 1575 is bebouwd. 
Het huidige pakhuis/ woonhuis is in het laatste kwar t van de negentiende 
eeuw tot stand gekomen. 

Beschrijving 
Pakhuis/ woonhuis uit het laatste kwart van de negentie nde eeuw bestaande 
uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het bezit een rode 
bakstenen gevel en een schilddak gedekt met rode Hollandse pannen. 
De pui is gestuct en voorzien van schijnvoegen en - strekken. Links is een 
kozijn met dubbele deuren en een bovenlicht met vierruits roedenverdeling 
geplaatst en rechts een kozijn met paneeldeur en bovenlicht. De pui is 
aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde waterlijst. 



De borstwering van de eerste verdieping is in het midden voorzien van een 
rooster. De verdieping bezit twee schuifvensters met erboven segmentbogen 
met gestucte diamantkoppen als sluitstenen. De boogvelden zijn gevu ld met 
siermetselwerk. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst die identiek 
is aan die van het pand Stoofsteeg ll . 
In het dakvlak boven de voorgevel staat een dakkapel. 

Waardering 
Het object Stoofsteeg 7 is van belang omdat: 
l] het een goed voorbeeld is van een pakhuis/woonhuis uit het laatste 

kwart van de negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact ziJn ; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de 
zin van artikel 1 , lid 1 van de Monumentenverordening. Zij adviseert u 
dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend , 

De secretaris, 

h.H.J. Visse 

De voorzitter, 

~eter 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.32797 , van ·""' 9 JAN, 1996 

Monumentnurnmer: 412 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONU1v1ENT. 

Stoofsteeg 7 
Pakhuis / woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder. Het bezit een rode bakstenen gevel en een schilddak 
gedekt met rode Hollandse pannen. 
De pui is gestuct en voorzien van schijnvoegen en -strekken. Links is een kozijn met 
dubbele deuren en een bovenlicht met vierruits roedenverdeling geplaatst en rechts een 
kozijn met paneeldeur en bovenlicht. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een 
geprofileerde waterlijst. 
De borstwering van de eerste verdieping is in het midden voorzien van een rooster . De 
verdieping bezit twee schuifvensters met erboven segmentbogen met gestucte diamantkop
pen als sluitstenen. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. 
De gevel is aan de bov nzijde afgesloten door een kroonlijst die identiek is aan die van het 
pand Stoofsteeg 11. 
In het dakvlak boven de voorgevel staat een dakkapel. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 47 

afdruk voor: 
1 . afd. Ruimte en Verkeer 
2. afd. BWT. 
3. afd. Land meetkunde en Kadaster 
4. Gedeputeerde Staten 
5_ Ministerie van OCW 

6. Secretariaat Raad voor Cultuur 
7. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
8. Landmeten, t.b.v. Kadaster Rotterdam 
9. afd. SVM 


