
Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 97.28804 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
tel f.a.x 01@2 =5e/M' _ ___ _, 

d afschrift 

Datum: 

Paraat: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 22 december 1997, nr. MC97.879, van de Monumentencom

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

Groeneweg 12-12a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3867, 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 Monumenten nota van 31 jan uari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Groeneweg 12-12a is van belang omdat: 

1] het een woonhuis is vermoedelijk uit de eerste helft van de negentiende eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

de gevel zich goed voegt in de straatwal')d. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt; 

dat volgens dit bes_temmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Woon- en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

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

voornemen tot dit besluit; 
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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 restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4. 1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepass ing is; 

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

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumen te nverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Groeneweg 12-12a, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3867, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

ter en wethouders voornoemd, 
de burgemeester, 
~ 
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gemeente monum~r,t~n 
gouda-··comiiffssfe7 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

INGEKOMEN-

2 2 DEC, 1997 

L _ntv1~1_9stbev.: L 

l ;,fJ11i;;1 voor: 

bezoekad res: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres : 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 -- 1~ 
se-croR~-0 

Or:rt9.: -, V~rz.: 

_ _ _ _,..._ __ -l---------1 

'------- -, _______ ....__...., __ _ 
Onderwèrp: 
Groeneweg 12- 12a 

Geacht college, 

Inleiding 

tel . /doork:i'.ë'"srïr. ·: ·=~""I"""'" 
ons kenmerk: MC97.879 

datum:22 december 1997 

De Monumentencorrmiss i e heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over 
Groeneweg 12-12a 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 commissi e u thans advies uit over de plaatsing op de 
gemeentelijke monumentenlijst van Groeneweg 12-12a te Gouda . 

In de openbare vergadering van 10 november 1997 heeft de comnissie het door haar uit 
te brengen advies over dit object behandeld . 

Beknopte geschiedenis 
Dit perceel is bekend sinds 1593. Het huidige pand dateert uit de eerste helft van de 
negentiende eeuw. 

Beschrijving 
Woonhuis, daterend uit de eerste he l ft van de negentiende eeuw, bestaande uit een 
begane grond, een verdieping, een zol der en aeen zadeldak met schild aan de 
voorzijde. Het pand bezit een bakstenen gevel op een laag gecementeerd plintje. 
Tussen het pand en de rechter belending (Groeneweg no . 10) bevindt zich een dicht 
gezette osendrop. 
De begane grond bezit links een kozijn met paneeldeur, kalf en bovenlicht. Gesche i den 
door twee smalle gemetselde penantjes zijn naast het deurkozijn twee vensteropeningen 
aangebracht waarin schuifvens t ers. Deze drie gevelopeningen zijn aan de bovenzijde 
gekoppe l d door een geprof il eerde kroonlijst. 
De verdieping bezit twee schuifvensters met daarboven strekken . 
De geve l is aan de bovenzijde afgesloten door een hoge gevellijst. 
Boven de kroonlijst is een dakkapel met een vierruits venster, een pl at dakje en 
schouderstukken geplaatst. 

Waardering 
Het object Groeneweg 12-12a is van belang omdat: 
1) het een woonhuis is vermoedelijk u i t de eerste helft van de negentiende eeuw; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zi jn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 
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Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de corrmissie 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 . 

......... 

~ H~achtend, 

~ De secretaris, De v~ter, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.97.28804 , van O 3 FEB. 1998 , 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 598 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRJJVING VAN HET MONillvfENT. 
Groenewe!! 12-12a 

Woonhuis, daterend uit de eerste helft van de negentiende eeuw, bestaande uit een begane 
grond, een verdieping, een zolder en een zadeldak met schild aan de voorzijde. Het pand 
Jezit een bakstenen gevel op een laag gecementeérd plintje. 
ifussen het pand en de rechter belending (Groeneweg no. 10) bevindt zich een dicht gezette 
osendrop. 
)e begane grond bezit links een kozijn met paneeldeur, kalf en bovenlicht. Gescheiden door 
twee smalle gemetselde penantjes zijn naast het deurkozijn twee vensteropeningen aange
bracht waarin schuifvensters. Deze drie gevelopeningen zijn aan de bovenzijde gekoppeld 
ioor een geprofileerde kroonlijst. 
)e verdieping bezit twee schuifvensters met daarboven strekken. 
)e gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoge gevellijst. 
3oven de kroonlijst is een dakkapel met een vierruits venster, een plat dakje en schouderstuk
Ken geplaatst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): De heer 1 _____ -.J■-

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3867 

KADASTRALE AANDillDING 

. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 504961 

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. 97.28804 d.d. 3 februari 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumen tnumme r 
adres 
kadastraal perceel 

598 
Groeneweg 12-12a 
gemeente Gouda GDA 01 C 3867 

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

Op het betreffende kadastrale perceel bevinden zich meer objecten . De beperking is dus slechts van 
toepass ing op een gedeelte van het perceel. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking 'Gemeenteli jk Monument ' met betrekking tot het pand 
Groeneweg 12-12a te worden gevestigd op het perceel GDA 01 C 3867 gedeeltelijk , zoals aangegeven op 
bijgevoegde kaart. 

Afgegeven d.d. 25 september 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinq Ge_b1edsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 



Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit bes luit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeeste r en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarsch rift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschri ft moet tenmins te uw naam en adres bevatten, de datum , een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschr ift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschr ift moet u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders, Centraal Juridische 
Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda . 
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gew. 

gew. 
gew. 
gew. 

dalum 5-10-2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwlkkellng 
en Beheer 

of deling : 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - Informatie 

bezoakadros: 
Antwerpseweg S 
2803 PS Gouda 

postadres: 
postb us 1086 
2800 BB Gouda 

Adres 
Groeneweg 12-12a 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 3867 gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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schaal: 
1:200 

formaat: 
A4 

monumentnummer 

598 


