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Voor eensluidend afschrift 

Datum: ,, 1 JJ~ 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 april 1998, nr. MC98.615, van de Monumentencommissie 

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

Have·n 32, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 8, nummer(s) 1677, welk object 

eigendom is van Roso B.V., Cortenhoeve 60, 2411 JP Bodegraven, 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 Nieuwe Haven 32 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis in de trant van het eclecticisme uit 

het tweede of derde kwart van de negentiende eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

e:-::. 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 waarop het object staat de bestemming Wonen - en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

dat de eigenaar gehoord is en middels een brief (d.d. 6 maart 1998, nr.98.6421) B & W heeft 

verzocht af te zien van plaatsing van het pand Nieuwe Haven 32 op de gemeentelijke 

monumentenlijst, omdat de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst toekomstige plannen 

wellicht kan doorkruisen; 

dat de ontwikkelingen van deze plannen in een pril stadium verkeren en dat onzeker is of het 

inderdaad tot een planontwikkeling zal komen; 

dat om die reden op dit moment het algemeen belang dient te prevaleren. 
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dat indien in de toekomst een vervangend bouwplan wordt ingediend, dit plan zal worden 

getoetst aan de cultuurhistorische waarden van het monument, het dan vigerende 

bestemmingsplan en andere van kracht zijnde wetgeving; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing van het monument aan een (meer) doelmatig gebru ik niet mogelijk zouden zijn; 

dat w ijzigingen 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 

toepassing is; 

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

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwe Haven 32, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 1677, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de:-Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 
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. ;J 

VERZONDEN 3 0 JU~JI 1998 
r en wethouders voornoemd, 



Il l 111 l ml 
98.009775 

gemeent~ ___ !!!P!!_Y.l!!.~l)ten 
gouda commis ie 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

INGEKOMEN 

1 6APR, 1998 

Önt\l&ngstbev.: L 

Afdoen vaar: 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

.$ECTOA · l 

Onderwerp: 
Nieuwe Haven 32 

tel./doorkiesnr.: 
588253 

datum: 1 5 APR .. _ 1998: 

Geacht college, 

Inleiding 

Ons kenmerk: MC98.615 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Nieuwe Haven 
32 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 Nieuwe Haven 32 te Gouda. 

1 n de openbare vergadering van 16 februari 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Omstreeks het midden van de veertiende eeuw, ten tijde van de eerste stadsuitleg, is aan de 
noordzijde van de stad de "Nieuwe Haven" gegraven. De percelen aan de zuidzijde van de gracht 
werden kort voor 1350 en die aan de noordzijde meteen na 1350 uitgegeven om te bebouwen. In 
de jaren dertig van de twintigste eeuw werd het water van de Nieuwehaven gedempt. 
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds 1617 werd bebouwd. Het huidige 
winkel/woonhuis werd vermoedelijk in het tweede of derde kwart van de negentiende eeuw 
gebouwd. 

Beschrijving 
Winkel/woonhuis uit, vermoedelijk, het tweede of derde kwart van de negentiende eeuw, bestaande 
uit een begane grond en een zolder. Het bezit een bakstenen ingezwenkte lijstgevel met een 
gepleisterde pui met schijnvoegen en -strekken. Het is voorzien van een mansardedak met rode 
oude Hollandse pannen. _De begane grond bezit links een kozijn met een recente deur en een 
bovenlicht gevuld met glas-in-lood. Rechts daarvan bevinden zich twee schuifvensters. Het 
stucwerk loopt door tot aan de bovenzijde van de borstwering van de verdieping die wordt 
afgesloten door een geprofileerde gestucte band. Deze band fungeert tevens als lekdorpel van 



twee erboven geplaatste schuifvensters. De bovenramen ervan bezitten glas-in-lood en boven de 
vensters zijn strekken gemetseld. De gevel is aan de bovenzijde afgedekt met een rollaag en wordt 
afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. 
De zijgevel is gemetseld in gele baksteen en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een smalle 
bakgoot op de muur. 

Waardering 
Het object Nieuwe Haven 32 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis in de trant van het eclecticisme uit het 

tweede of derde 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, 

- -:-G~ secretaris, De voorzitter, ..__,_ 


