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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GO U DA ; 

Overweg ende, 

dat uit de inhoud van de brief van 23 december 1997, nr. MC97 .899, van de Monumentencom 

missi e met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Oudebrugweg 10, kadastra al bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 255, welk object 

eigendom is van de heer .__ ______________________ ....J is gebleken 

dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redeng evende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opg enomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, st ad vo l cultuurhistorische 

kwalit eiten " als volgt gewaardeerd is: 

Het object Oudebrugweg 10 is van belang omdat: 

1) het een bedrijfspand is van rond 1900 met een pui die recent werd gewij zigd; 

2) de deta illeringen - op de pui na - nog grotendeels intact zijn; 

3] het een mar kant pand is in de omgeving. 

dat het objec t ligt in het gebied van het bestemmingsplan Stolwijkersluis; 

dat vo lgens dit best emmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming gemengde 

bebouw ing heeft ; 

dat het object in gebruik is als kantoor; 

dat de bouwkund ige toestand van het object redelijk is; 

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

voornemen t ot 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 wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsve rnieuwing van 

toepassing is; 

dat ove rigens bij toe pass 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 Oudebrugweg 10, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie L, nummer{s) 255, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 17 'FER. 1998 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secreta ris, de burgemeester, 



l 
Voor eensluidend afschrift 

Datum: 3 1 JUL 2~ 

Behoort bij besluit van burgemeester en we Ififüil'ers 1 an 17 FEB. 1~QR 

Monumentnummer: 620 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 
~udebru!!WeQ' 10 

Bedrijfspand van rond 1900, bestaande uit een begane grond en een verdieping. Het pand is 
voorzien van een gele bakstenen voorgevel met sierbanden in rode baksteen en heeft plat dak. 
'.)e pui bezit een gecementeerde omlijsting die is opgenomen in het plint. In het midden 
oevindt zich een deur , geflankeerd door twee smalle vensters, en een bovenraam. Alle drie de 
vensters zijn geblindeerd. Aan weerszijden hiervan is een gedeeld kozijn geplaatst met een 
venster en een draairaam met bovenraampje . De borstwering is opgenomen in een gecemen
eerd plint. De verdieping is voorzien van twee rondboogopeningen met recent aangebrachte 
Klapramen. De openingen worden afgesloten door gemetselde rondbogen met hardstenen 
sluitsteen . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een boeiboord met daktrim. 
De linker zijgevel is op de begane grond is blind. De verdieping bevat vijf vensters me1 
uiken. Boven de openingen zijn rollagen gemetseld. Boven en onder deze openingen is een 
~eeks muurankers aangebracht, evenals ter plaatse van de verdiepingvloer en het dak. 
n de rechter zijgevel is op de verdieping een venster aanwezig. Boven dit venster is een strek 
n rode baksteen gemetseld. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer l _______ ....,l 
Recht van erfpacht: 
Zak~lijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: L 
Nummer(s): 255 

KADASTRALE AANDUIDING 
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gemeente 
gouda 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Oudebrugweg 1 0 

Geacht college, 

Inleiding 

monumenten 
·commissie., 

INGEKOMEN 

1 2 JAN, 1998 

Ontvtlf1gstbev.: L 

Afdoen voor: 

te l ./doorkiesnr.: 588253 
ons kenmerk: MC97 .899 

bezoekadres : 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adr es: 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

datum:23 december 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Oudebrugweg 
10 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. 
Het object is opgenomen in het door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde Monumenten 
Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeenteli j ke 
monumentenlijst van Oude brug weg 10 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 8 december 1997 heeft de commissie het door haar uit te 
brengen advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Bedrijfpand waarschijnlijk gebouwd rond 1900. 

Beschrijving 
Bedrijfspand van rond 1900, bestaande uit een begane grond en een verdieping. Het pand is 
voorzien van een gele bakstenen voorgevel met sierbanden in rode baksteen en heeft plat dak. 

o{)e pui bezit een gecementeerde omlijsting die is opgenomen in het plint. In het midden bevindt 
zich een deur, geflankeerd door twee smalle vensters, en een bovenraam. Alle drie de vensters 
zijn geblindeerd. Aan weerszijden hiervan is een gedeeld kozijn geplaatst met een venster en een 
draairaam met 
bovenraampje . De borstwering is opgenomen in een gecementeerd plint . De verdieping is 
voorzien van twee rondboogopeningen met recent aangebrachte ~lapramen. De openingen 
worden afgesloten door gemetselde rondbogen met hardstenen sluitsteen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een boeiboord met daktrim . 
De linker zijgevel is op de _begane grond is blind. De verdieping bevat vijf vensters met luiken. 
Boven de openinge _n zijn rollagen gemetseld. Boven en onder deze openingen is een reeks 
muurankers aangebracht, evenals ter plaatse van de verdiepingvloer en het dak. 



In de rechter zijgevel is op de verdieping een venster aanwezig. Boven dit venster is een strek in 
rode baksteen gemetseld. 

Waardering 
Het object Oudebrugweg 10 is van belang omdat: 
1] het een bedrijfspand is van rond 1900 met een pui die recent werd gewijzigd; 
2] de detailleringen - op de pui na - nog grotendeels intact zijn; 
3] het een markant pand is in de omgeving. 

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 gemeente
lijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, De voorzit~ 
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

J Voor eensluidend afschrift 

I DatUTn:1 JUN 2006. 

~araat : 
Overwegende, ---~- --·---------·-··· l 

dat uit de inhoud van de br ief van 23 december 1997, nr . MC97.899, van de Monumentencom

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

Oudebrugweg 10, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 342, welk object 

eigendom is van De Randstad Beheer B.V., Oudebrugweg 10, 2808 NP 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 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Oudebrugweg 10 is van belang omdat: 

1] het een bedrijfspand is van rond 1900 met een pui die recent werd gewijzigd; 

2] de detailleringen - op de pui na - nog grotendeels intact zijn; 

• • c ;:,__ 3] het een markant pand is in de omgeving . 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Stolwijkersluis; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming gemengde 

bebouwing heeft; 

dat het object in gebruik is als kantoor; 

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; 
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dat plaatsing op de mon umentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het objec t 

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 restaurat ie van monumentale onderdelen de Subsid ieverordening Stadsvernieuw ing 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 Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Oudebrugweg 10, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie L, numme r(s) 342, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 1 7 FEB. 1998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 

VERZONDEN î 1 NaARf 1998 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.1280, van 1 7 fEB, 1998 

.Monumentnummer: 620 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoelµ' in artikel 3, lid 1 van de 
monumenten-y,érordening. 

OMSCHRJJVING VAN HET MóNUMENT. 
udèbru 

\ 
edrijfsÄp.d van rond 1900, bestaande uit een begane grond en een verdieping. Het pand i 
oorzien vàri een gele bakstenen voorgevel met sie.fbanden in rode baksteen en heeft plat dak. 
e pui bezit\, een gecementeerde omlijsting dit,/ is opgenomen in het plint. In het midde 

evindt zich eè9-deur, geflankeerd door twee smalle vensters, en een bovenraam. Alle drie d 
ensters zijn gèbJindeerd. Aan weerszijden hîervan is een gedeeld kozijn geplaatst met ee 
enster en een dr~~iraam met bovenraampj~l De borstwering is opgenomen in een gecemen

eerd plint. De verdieping is voorzien van/ twee rondboogopeningen met recent aangebracht 
lapramen. De openingen worden afg~l loten door gemetselde rondbogen met hardstene 

' I luitsteen. \ ; 
e g~vel is ~an de ~ove~ijde afgesl5le n do~r ee~ boeiboord ~et _daktrim. . . 
e Imker ZtJgevel 1s op 'qe began,e grond 1s blmd. De verd1epmg bevat VIJf vensters me 

uiken. Boven de openingen , zijn /o llagen gemetse ld. Boven en onder deze openingen is ee 
eeks muurankers aangebracfü, e'\/enals ter plaatse van de verdiepingvloer en het dak. 
n de rechter zijgeve l is op de\fe rdieping een venster aanwezig. Boven dit venster is een stre 
n rode baksteen gemetseld. / \ 
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Eigenaar(s): ,,De Randstad Beheer B.V. \ 
Recht van érfpacht: \ 
Zake lijk gfrechtigde: \ 
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Gd~eente: Gouda 
S'~ctie: L 

/ummer(s): 342 

\ 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 535601 

onderwerp intrekking beperking Gemeentelijk Monument 

vervallenverklaring 

vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7 van de Verordening monumenten en 
archeologie en op grond van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
onroerende zaken 

Op perceel GDA 01 L 342 is de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument gevestigd 
op grond van BenW-besluit nr. 98.1280 d.d. 17 februari 1998 

Dit betreft een besluit tot aanwijzing van het object Oudebrugweg 1 O als gemeentelijk monument. Dit adres 
bevindt zich echter op het perceel kadastraal bekend GDA 01 sectie L 255. 
De juiste kadastra le aanduiding van het monument is in maart 2000 gecorrigeerd en in het Kadaster 
aangetekend . Daarbij is echter de beperking voor het perceel L 342 niet ingetrokken . 

besluit: 

op grond van bovenstaande dient de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument te vervallen voor 
het volgende kadastrale perceel : 

gemeente Gouda, GDA 01 L 342 

Afgegeven d.d. 20 juni 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders vazG , da, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling ~ebi~ sontwikkeling, 

gemeente 
gouda 


