
. 38, 

Acc. Bespr. Voornaamste aangelegenheden, besproken in de 
vergadering van Burgemeester en Wethouders 

Burgem. op dins dag, 27 oktober 19 87 

Weth. 

- De Secretays, 

Weth. 

Weth. 

Weth. 

Weth. 

Onderwerp, 

Jerslaglegging: 

r. Besluitenlijst van de vergadering 
van 13 oktober 1987. 

BURGEMEESTER 

1. ,~rgoeding tegemoetkoming in kosten 
aan raads- en commissieleden. 
(4202-ABJZ) 

2. Verzoek Steungroep Chileens Volks
verzet naar stand van zaken omtrent 
asielaanbieding aan met de doodstraf 
bedreigde Chi leense gevangen . 
(13.751-'ABJZ) 

3. Verzoek van de Anti Apartheids
beweging om een éénmalige financiële 
bijdrage t.b.v. de campagne teg en 
de dreigende executies van 32 ter 
dood veroordeelde Zuidafrikanen, als
mede deel te nemen aan de aktie . 
(13.582-ABJZ) 

Beslissing van 
Burgemeester en Wethouders : 

Conform vastgesteld met dien verstande, dat 
bij: 
1. punt 4 (inventarisatie econ.proj.) in de 

5e regel na " .... studie" moet worden toe
gevoegd: "+le fase". 

2. punt 14 (sluiten urino irs) moet worden 
toegevoegd: "Met spoed advies omtrent ver 
vanging urinoirs voorleggen (Publex)." 

Akkoord met concept-voorstel. 
Concept-verordening aanpassen. 

De steungroep berichten, dat de gemeente in 
afwachting is van een beslissing van de Neder
landse regering omtrent aanbieden asiel en 
ter beschikking stellen van visa. 

Kg/kg Raad. 



Onderwerp, 

steld, 
eren op 

8 , Karnemelksloot 55-57. 
(368O-SO) 

9 • . Aanleg fietspad tussen Noorder
hout en Bloemendaalseweg. 
(42.789-GenE) 

. 50 . 000,. 

een 
peratuur, 
van de 
Ketel , 
erd tot 
jk aan 

.e \ ,eerd 
wees- en 

·an huur 
:ening bij 
telen van 
1 ten guns WETHOUDER VAN DEN BOS 

ien. 
3.Cht 

10. Opdrachtgeverschap voor de 
bouw van 60 energiezuinige 
woningen in Goverwelle 2e 
jaardeel. 
(13.182-SO) 

11 de naam ll. Onttrekken aan de woonbestem

nte niet 
lling te 
zernegebo 1 

egon te 12. 
ag, 'luuri 
.ar 1_;e 

·nte berei 1 

iet nadeli !13. 
:e fietsen 
!gon en de 
:elijke · ma 

ming pand Nieuwe Gouwe o.z. 
18-19 . 
(1O.796-SO) 

Toestemming tot doorverkoop 
van de woning Graaf van Blois
straat 29. 
(12.344-GenE) 

Onttrekken eerste verdieping 
van het pand Graaf Florisweg 
137. 
(5O46-SO) 

jdrage ver' 
)er jaari 
~em integr _ 

4. Intrekken bouwvergunning 
Heuvellaan 1. 

' 

i 

,-
. ' 

1 

(81 R-SO) 

Beslissing van 
Burgemeester en Wethouders: 

Het pand conform het advies van de Monumentencomm: 
plaatsen op de gê meentelijk e monumentenlijst . 

- Voor de aanleg van een fietsverbinding tussen di 
Noorderhout en de Bloemendaalseweg een tracé kit 
zen dat loopt over het te rr e in (de boomgaard en 
moestuin) van de boerderij Bloemendaalseweg 32 i 

door het openbaar groen langs de Rietzoom . 
In de aanlegkosten een bijdrage vragen van de S1 
ting Goudse Hofsteden van f. 12.000 , -

- De resterende extra kosten van rond f. 60.OOO,
ten laste brengen van de exploitatieberekening 
Binnenstad-Oost. 

- De Stichting Goudse Hofsteden en de Werkgr oep Rt 
club van deze beslissing in kennis stellen. 
Al vorens de procedure tot afgifte van een aanleg 
vergunning voor het aan te leggen pad te starter 
bewoners van de aangrenzende woningen aan de RiE 
zoom van dit voornemen op de hoog te stellen . 

Cie.VRG . 
Cie.FGE. 

1. Akkoord met concept-brief aan de wóningbouwvere 
Het Volksbelang. 

2. Overigens zal het col l ege de drie woningbouwve r 
nigingen uitnodigen voor overleg (weth .Har ms, 
weth. V.d.Bos en weth. Gorter-Koningh). 

De gevraagde medewerking verlenen, · mits compensati 
wordt betaald. 

Conform advies G. en E. de gevraagde medewerking v 
lenen. 

De gevraagde toestemming verlen en . 
Geen compensatie laten betalen (gelet op voorge
schiedenis) . 
Weth.Hommels is van mening dat wel compensatie moe 
worden betaald. 

De verleende bouwvergunning intrekken. 
Vergunninghouder conform voorgelegde concept-brief 
berichten met het verzoek alsnog de helft van de 
bouwleges te voldoen. 



gemeente 
gouda 

Voor eensluidend afschrift 

stadhuis markt 1 2801 JG gouda tel. (01820)-13800 Datum: - l JUN 200 ) î 

! 

DE RAAD OER GEMEENTE GOUDA; 

Op voordracht van de commissie voor de beroepschriften dd.10 maart 1988, 
nr 1800--48; 

Beschikkende op het beroepschrift van 

( } ~--ec emb~r 1987, tegen het besluit van burgemeester en wethoud;r~d~an 
27 oktober/26 november 1987, tot het plaatsen op de Monumentenlijst van het pand 
Karnemelksloot 55/57; 

Gelezen het proces-verbaal van de hoorzitting van genoemde commissie op 
22 februari 1988; 

Gezien het advies ~an het hoofd van de afdeling Stadsvernieuwing d.d. 
5 februari 1988;; 

Overwegende, dat het beroep binnen de krachtens de voorgeschreven termijn 
=binnen 1 maand na de verzending van het besluit= is ingediend, zodat adressante 
daarin ontvankelijk is; 

Overwegende ten aanzien van de feiten; 

Bij brief van 6 mei 1986 verzocht de Culturele Raad burgemeester en wethouders 
de Karnemelksloot aan te wijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht ex artikel 
20 van de Monumentenwet. 
In zijn totaliteit werd dit niet haalbaar geacht. 
Omdat er naar het oordeel van burgemeester en wethouders op sommige plaatsen 
toch wel een karakteristieke gevelwand aanwezig is, werd besloten de monurr:P.nt9~
commissie ter zake om advi es te vragen. 
Deze commissie heeft een onderzoek ingesteld en d.d. 30 september 1987 gead
viseerd het pand Karnemelksloot 55/57 op de g~meentelijke monumentenlijst te 
plaatsen vanwege de bijzondere waarde. 
Burgemeester en wethouders hebben hiertoe overeenkomstig . dit advies op 
27 oktober 1987 besloten. Bij brief van 26 november is appellante hiervan in 
kennis gesteld. 

In het beroepschrift voert appellante het volgende aan. 
Het pand Karnemelksloot - 55/57 is reeds geruime tijd geleden verkocht aan een 
projekt-ontwikkelingsmaatschappij waarbij de juridische levering nog niet heeft 
plaatsgevonden. Ten tijde van de kontraktvorming was het appellante en de ont
wikkelingsmaatschappij niet bekend dat er het voornemen bestond het betreffende 
pand op de monumentenlijst te plaat sen . 
De plaatsing op de Monumentenlijst kan de (gedeeltelijke) ontbinding van de 
overeenkomst met de ontwikkelingsmaatschappij met zich brengen, als gevolg waar
van aanzienlijke materi~le schade wordt geleden. 
Indien de beslissing tot plaatsing op de monumentenlijst niet wordt ingetrokken 
wenst appellante deze schade te verhalen op de gemeente. 

BM/18 1800-1 
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In een aanvullend beroepschrift d.d . 3 februari 1988 wijst de raadsman van 
appellante erop, dat zijn cliënte gezien de onzekere situatie genoodzaakt was 
akkoord te gaan met een contracts- en planwij ziging, zoals door de ont
wikkelingsmaatschappij Planoform b.v. was voorgesteld. Hierdoor wordt een schade 
geleden, vooralsnog begroot op f . 160.000,-- minus de eventuele restwaarde van 
het pand. 
Overwegende ten aanzien van recht en beleid; 

Begin 1987 is door de raad een nota inzake het gemeentelijk monumentenbeleid 
vastgesteld. Dit beleid is gericht op de bescherming en instandhouding van het 

1 cultuurhistorisch erfgoed, waarbi j de beleving van en de historische con
tin~iteit van Gouda uitgangspunt is. 
Als uitvloeisel hiervan is de Monumentenverordening vastgesteld en is de monu
mentencommissie ingesteld. 

De monumentencommissie heeft burgemeester en wethouders d.d. 30 september 1987 
geadviseerd het pand Karnemelksloot 55/57 op de gemeentelijke monumentenlijst t e 
plaatsen , aangezien zij dit pand van belang acht vanwege de gaafheid van het 
type , de traditionele 18e/19e eeuwse bouwwijze, de gaafheid van onderdelen en 
details, oudheidkundige aspecten en de stedebouwkundige markante ligging. 
Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig dit advies bij de thans bestre
den beschikking tot de plaatsing op de monumentenlijst besloten . 

Gezien het gefundeerde advies van de monumentencommissie kan de 
cultuurhistorische waarde van het pand Karnemelksloot 55/57 als vaststaand wor
den beschouwd. 
Het oordeel van deze deskundige commissie kan niet met vrucht worden bestreden 
met enkel een andersluidende persoonlijke mening. 
Bij een beslui t tot plaatsing van een pand op de monumentenlijst dient overigens 
een belangenafweging plaats te vinden . Uit het besluit van burgemeester en 
wethouders blijkt niet expliciet dat deze belangenafweging heeft plaatsgehad . 
Het is de raad evenwel gebleken dat er aan de zijde van appe l lante geen andere 
dan financiële belangen gemoeid zijn met de plaatsing van het pand 
Karnernelksloot 55/57 op de monumentenlijst . 

Een vergoeding van schade zo hier al sprake van zou z1Jn , is genoegzaam ver 
zekerd op basis van de procedure als bedoeld in artikel 14 van de 
Monumentenverordening . Het bovenstaande in aanmerking nemende is de raad van 
mening dat het pand Karnemelksloot 55/57 vanwege de daaraan toe te kennen 
cultuurhistorische waarde terecht op de gemeentel i jke monumentenlijst is 
gepl aatst. Het beroep van appellant e behoort mitsdien te worden verworpen. 
Voorzover appellante aanvoert, dat zij eerst in een laat stadium is geinformeerd 
over de plaatsing op de Monumentenlijst ~on het pand Karnemelksloot 55/57, wordt 
opgemerkt dat de kennisgeving van de plaatsing is geschied overeenkomstig arti
kel 5 van de Monumentenverordening. 
De raad kan zich enerzijds voorstellen, dat in voorkomende gevallen belangheb 
benden worden geïnformeerd omtrent het feit, dat over een bepaald pand in een 
vergadering van de Monumentencommissie wordt gesproken doch is anderzijds van 
mening dat appellante genoegzaam in de gelegenhe i d is geweest haar standpunt toe 
te l ichten o.a . ten overstaan van de commissie voor de beroepschriften. 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BM/18 1800-2 
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BESLUIT: 

1. het beroep van appellante, voornoemd, ongegrond te verklaren; 

2. Adressante mede te delen, dat tegen deze beschikking krachtens de Wet AROB 
binnen dertig dagen na de dag van verzending van een afschrift krachtens de 
Wet AROB een gemotiveerd beroepschrift (in tweevoud) kan worden ingediend bij 
de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, Binnenhof l, 1 s-Gravenhage, 
onder storting of overmaking van f.150,-- op gironummer 507590 t.n.v. Griffie 
van de Raad van State onder vermelding van het onderwerp waarop de betaling 
betrekking heeft. 

Aldus vastgesteld in de openbare 2 8 MAARî 1988 
vergadering van . 

J #R~:a::g,JD, 

BM/18 1800-3 



GOUDA 

gemeente 
gouda M O N U M E N T E N C O M M I S S I E 

stadhuis markt 1 2801 JG gouda lel. (01820)-13800 

Aan: 
Het college van B. en W. 
van GOUDA 

Sector : Stadsontwikkeling 

INGEKOMEN. 

2 Of<T. 1987 

~- ~"'-~\( • .1r\'{\01\. 

öi.~1(ö-6~ 

Afdeling: Stadsvernieuwing Toestel: 365 Gouda, 30 september 987 
Uw kenmerk: Ons kenmerk: 
Type: W/7/1.1 

Onderwerp: 
Karnemelksloot 55/ 57 te Gouda. 

Geacht college, 

Bij brief van 30 september 1987 ad•yiseerden wij u de Karnemelksloot niet voor te 
dragen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg inzake een aanwijzin-g tot 
beschermd stadsgezicht. 
Wij berichtten u tevens dat er aan de Karnemelksloot enkele waardevolle objekt en 
zijn gelegen. . 
Hierna volgt het advies van de Monumentencommissie tot plaatsing op de gemeente
lijke monumentenlijst van het pand Karnemelksloot 55-57 te Gouda. 
In de openbare vergadering van 24 augustus 1987 heeft de commissie het door haar 
uit te brengen advies behandeld . 

Beknopte geschiedenis 

Het pand is gelegen aan de Karnemelksloot. 
Uit een tekening van 1613 (landmeter Hendrick Vos blijkt dat buiten de singels 
nergens bebouwing is gerealiseerd). 
De uitmonding van de Eerste Kade op de Karnemelksloot is te zien. 
De plattegrond van Blaeu (1649, vrijm. gebaseerd op een vrij grove karteri.ng uit 
1630) geeft aan dat langs de Karnemelksloot (noordzijde) bebouwing heeft 
gestaan. 
Dit blijkt o.m. uit het kohier van het Haardstedengeld van 1627. 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat de bebouwing op de hoek van de Karnemelk
sloot/Eerste Kade tenminste teruggaat tot de jaren 1 20 van de 17e eeuw. 
In ieder geval is in 1756 een woonhuis als hoekpand aanwezig op de hoek Karne
melksloot/Eerste Kade. 
Bij volgende transporten o.a . in 1796 en 1813 is er sprake van een woonhuis, zij 
het dat het twee panden betreft. 
Het huidige pand is ontstaan ca. 1835 do.or de samenvoeging van twee woonhuizen 
(waarvan mogelijk nog resten aanwezig zijn) en was in gebruik als woonhuis. 



- 2-

In 1895 is het pand gesplitst en is de opgang naar dele verdieping aan de 
rechterzijde van het pand gerealiseerd. 
De begane grond is sindsdien in gebruik als bedrijfsruimte en de verdiepingen 
als woonruimte. 
Het tot voor kort op de begane grond gevestigde bedrijf heeft al die tijd rela
ties gehad met de verwerking en handel van huiden en vellen. Op dit moment is 
het gehele pand leeg. 

Beschrijving van het pand 

Vrijstaand herenhuis met verdieping en zolder onder een langsschildkap (hoek
pand). 
De voorgevel is een symmetrisch opgebouwde bakstenen lijstgevel met 5 vensteras
sen. Vensters met schuiframen waarin een staande middenroede in de onderramen. 
De voorgevel is naar schatting begin 19e eeuws, het pand zelf kan ouder zijn. 
Het maaiveld is in de loop der jaren opgehoogd. De gevelverhouding is in de loop 
der tijd veranderd, lage borstweringen en ingekorte entreedeur (veroorzaakt door 
het ophogen van het maaiveld). Tegen de achtergevel een kleine achterbebouwing 
met zadeldak. Rechts een latere gepleisterde aanbouw als trapopgang voor de 
bovenverdieping. De linker zijgevel van het pand, maar ook de gevel van de aan
bouw zijn in blokverband gepleist~rd en bevatten schuifvensters, waaronder zoge
naamde 6-ruiters. 
De geprofileerde houten goten worden door klossen gedragen. 
De daken zijn gedekt met Hollandse pannen en in het voorschild is een staand 
dakkapel aanwezig. 
Traditionele 18e/19e eeuwse architektuur. 
Van het interieur zijn geen gegevens bekend. 

Waardering 

Het pand Karnemelksloot is van belang vanwege: 
x gaafheid type 
x traditionele 18e/19e eeuwse bouwwijze 
x gaafheid onderdelen en details 
x oudheidkundige aspecten 
x stedebouwkundig markante ligging 

Conclusie 

Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit pand een monument in de zin van 
artikel 3, lid 1 van de Monumentenverordening. 
Zij adviseert u dan ook dit pand te plaatsen op de gemeentelijke monumenten
lijst. 

W/7/1.2 

Hçx,gachtend, 
üé secretaris. 
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Plaatselijke aanduiding: Gouda 
Karnemelksloot 55/57 1 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Vrijstaand herenhuis met verdieping en zolder onder een langsschildkap 
(hoekpand). 
De voorgevel is een symmetrisch opgebouwde bakstenen lijstgevel met 5 
vensterassen . Vensters met schuiframen waarin een staande middenroede in de 
onderramen. 
De voorgevel is naar schatting begin 19e eeuws, het pand zelf kan ouder 
zijn . 
Het maaiveld is in de loop der jaren opgehoogd. De gevelverhouding is in 
de loop der tijd veranderd, lage borstweringen en ingekorte entreedeur 
(veroorzaakt door het ophogen van het maaiveld). Tegen de achtergevel een 
kleine achterbebouwing met zadeldak . Rechts een l atere gepleisterde aan
bouw als trapopgang voor de bovenverdieping. De linker zijgevel van het 
pand, maar ook de gevel van de aanbouw zijn in blokverband gepleisterd 
en bevatten schuifvensters, waaronder zogenaamde 6-ruiters. 
De geprofileerde houten goten worden door klossen gedragen. 
De daken zijn gedekt met Hollandse pannen en in het voorschild is een 
staand dakkapel aanwezig. 
Traditionele 18e/19e eeuwse architectuur. 
Van het interieur zijn geen gegevens bekend. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: B.V. Interlapin v/h Mogendorf 
Recht van erfpacht: -
Zakelijk gerechtigde: -

Gemeente: Gouda 
Sectie: A. 
Nummer ( s): ~'-1 o, .9e..c/ 

typ: G/12-18. l 
.jl 

KADASTRALE AANDUIDING 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 514726 

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 d.d. 27 oktober 1987 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk Monument ' 
gevest igd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

6 
Karnemelksloot 55/57 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 A 6403 gedeeltel ijk 

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

Na aanw ijzing tot monument is het perceel A 6403 diverse malen opgesplitst en zijn op het perceel, waarop 
de beperking (deels) van toepassing is appartementsrechten gevestigd . 
Het adres van het monument luidt inmiddels Karnemelksloot 55/57, Eerste Kade 2, 2a. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument, met betrekking tot het monument 
Karnemelksloot 55/57, Eerste Kade 2, 2a te zijn gevestigd op het perceel GDA 01 A 8189 (gedeeltelijk) en 
op de appartementsrechten A 8701 A 1 ( gedeeltelijk), A2, A3 en A4, zoals aangegeven op bijgevoegde 
kaart. 

Afgegeven d.d. 22 september 2009. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinçi Ge iedsontwikke ling, 

r 

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/uitreik ing van dit beslu it een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarsch rift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschr ift moet tenminste uw naam en adres bèvatten, de datum , een omschrijv ing van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrif t van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaa r te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders , Centraal Juridische 
Afdeling , Postbus 1086, 2800 88 te Gouda. 

pagina 2 
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0 
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monument 
monumentlijn 

0 

gew. 
gew. 

gew, 

gew. 

JR 

dalum 5-10-:2009 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwlkkelln g 
en Beheer 

bezoekadres: 
Antwerp5eweg 5 
2803 PB Gouda 

postadres: 
postbus 1086 
2800 BS Gouda 

Adres 

Karnemelksloot 55 en 57 

Kadastraal bekend 
Sectie A 
Nummer(s) 8189 gedeeltelijk en 8701 A1 gedeeltelijk 
Nummer(s) en 8701 Al, A3 en A4 geheel 

schaal : 
1:200 

formaat: 
A4 

monumenlnummer 
Dit rs ltn gcdN,lt•"' hel d9-'u~ kult bu~CS.t Hff ~~ ondtmit'"'SI Q ,n ajj!\ 
AA"he ~ 09clN4P•rdnlkh_.,91'9'1._..nungun1nk1lr«hl~nont1 11nd. 
C, Copy,1QM. s,,.,..,o,p.,nbu.-R i.àmte, Gn , lnfonmt11. 6 


