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div-nummer 535464 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 3 0 JUN 2008 

Paraaf: 

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 'Gemeentel ijk 
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 juist 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 afdelinçi Gebil;l sontw ikkeling, 
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gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkel ing 

Afd.: S.V.M. 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Nr.: 95.32794 Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JIJN1006 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Paraaf: 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 4 december 1995, nr. MC95.641, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

'--- Stoofsteeg 11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1398, welk object 
eigendom is van de heer ______________________ _, 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 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

1] het een goed voorbeeld is van een pakhuis/woonhuis uit het derde kwart van de 

negentiende eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is ; 

3] de detai lleringen, met uitzondering van de pui-invulling 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 waarop het object staat de bestemming Wonen en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaa r niet versch enen 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 moge lijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoe tst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 



' 
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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; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Stoofsteeg 11, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 1398, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. GOUDA , - 9 JAN. 1996 - ~ -, 
B~rgem~ester }rn wethouders voornoemd, 
de\secn:itari!V,' '--- de burgemeester, 



gemeente 
gouda 

m numenten 
commi 

.. sue 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 

INGEKOMEN 

;; 5 DEC, 1995 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

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

\/9fz.: 
'"'I gemeente 

GOUDA . Ontvangstbev.: L ' ('l ' i -. r=--·-·-1;-----1 

Onderwerp: 
Stoofsteeg 11 

Geacht college, 

Inle iding 

9500032794 

J\frloen voor: 

tel./doorkiesnr.: 
88253 

Ons kenmerk: MC95.641 

. --.. .=-:-,-----.L---- --·{ 
_?Y.s·-fl 17·_ , 

datum: ~ 4 DEC. 1995 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen 
over Stoofsteeg 11 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 ver band hiermee brengt de commissi e u t hans advies 
uit over de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Stoofsteeg 
11 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 zodan ig 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 in ieder geval sinds 
1575 is bebouwd. Het huidige pand dateert uit het derde kwart van de 
negentiende eeuw. 

Beschrijving 
Pakhuis/ woonhuis uit het derde 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 aan weerszijden voorzien van pilas ters met komposietkapitelen 
en wordt overspannen door een kroonlijst. Links zijn recentelij k dubbele 
deuren en een gedeeld bovenlicht geplaatst en rechts bevindt z ich een 
paneeldeur en bovenlich t . 
De- ve r d ie ping bezit twee schuifvensters waarvan de ond erra men een 
vi erruits en de bovenramen een tweeruits roedenverdeling bevatten. 
Erboven zijn strekken gemetseld . 



De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst die identiek 
is aan die van het pand Stoofsteeg 7. 

Waardering 
Het object Stoofsteeg 11 is van belang omdat : 
l ] het een goed voorbeeld is van een pakhuis/woonhuis uit het derde 

kwart van de negentiende eeuw ; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de pui - invulling 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 Monumentenverorde ning . Zij adviseert u 
dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, 

( D.H.J. Visse 

De voorzitter, 

m~ter 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.32794 , van - 9 JAN, 1996 · 

Monumentnummer: 415 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Stoofsteeg 11 
Pakhuis/ woonhuis uit het derde 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 aan weerszijden voorzien van pilasters met komposietkapitelen en wordt 
overspannen door een kroonlijst. Links zijn recentelijk dubbele deuren en een gedeeld 
bovenlicht geplaatst en rechts bevindt zich een paneeldeur en bovenlicht. 
De verdieping bezit twee schuifvensters waarvan de onderramen een vienuits en de 
bovenramen een tweeruits roedenverdeling bevatten. Erboven zijn strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst die identiek is aan die van 
het pand Stoofsteeg 7. 

KADASTRALE TENAAMS TELLING 

Eigenaar(s): de heed~ ___ __.l 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 1398 

KADASTRALE AANDUIDING 


