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Paraaf: 

• de inhoud van de brieven van 11 juli 2003 (nummer CH2003.534)en van 6 mei 2004 (nummer 
CH2004.517) van de Commissie Cultuurhistorie met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk 
monument van het object hooiberg bij Bloemendaalseweg 43, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
~F!diA M nummer(s) 5835. welk object eigendom is van 

""':":'"'::-c= ~~~----~-
. ·-·--- .. , __ ____.._______ - .. ---~---' waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde 
heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Monumentennota van 17 april 1996 
'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteiten' als volgt gewaardeerd is: 
De hooiberg ~ij Bloemendaalseweg 43 is van belang, omdat: 
1) het object nog grotendeels intact gelaten is; 
2) hij onderdeel uitmaakt van een rijksmonument; 
3) hij onlosmakelijk verbonden is met het hoofdgebouw dat van oorsprong een agrarische functie had; 
4) hij gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda; 
5) de Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is waar een beheerplan voor is opgesteld . 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project; 

• 
• het feit dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

• het feit dat de eigenaars zijn gehoord en deze geen bezwaar hebben tegen aanwijzing van de hooiberg 
als gemeentelijk monument ; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

o het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Monumentennota; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2002 van toepassing is; 

• de Verordening inzake monumenten en archeo logie ; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het object hooiberg bij Bloemendaa lseweg 43 , 
kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 5835; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd , 

verzonden : 
- 6 OKT 200~ 

- 5-OKT 2004 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.18202/2004.14453, van 

- 5 OKT 2004 

monumentnummer 754 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
hooiberg bij Bloemendaalseweg 43 

omschrijving van het monument 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

De hooiberg bestaat uit drie betonnen roeden waarlangs het zeshoekig tentdak van golfplate.n naar boven 
kan worden geschoven. Hij doet tegenwoordig dienst als overkapping van een terras. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 
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nummer(s) 

Gouda 

kad. M 

5835 
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vervolg van de omschrijving hooiberg bij Bloemendaal seweg 43 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

■ 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 2003.18202/2004.14453 d.d. 5 oktober 2004 is de publiekrechtelijke beperking 
'Gemeentelijk Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens : 

754 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

hooiberg bij Bloemendaalseweg 43 
gemeente Gouda GDA 01 sectie M 5835 

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

Op het moment van aanwijzing tot gemeentelijke monument bevond zich op het kadastrale perceel M 5835 
al het rijksmonmument Bloemendaalseweg 43 ( boerderij). De bescherming van het gemeentelijke 
monument geldt voor het gehele perceel met uitzondering van het gedeelte waarop het rijksmonument staat. 
Op bijgaand kaartje van het perceel is het rijksmonument met een donker vlak aangegeven . 
De publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument is van toepassing op het gehele perceel met 
uitzondering van het rijksmonument. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande : 
de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het gemeentelijk monumen t 
hooiberg bij Bloemendaalseweg 43, is van toepassing op het kadastrale perceel gemeente Gouda, GDA 01 
sectie M 5835 gedeeltelijk (en betreft het gehele perceel met uitzondering van het donkere vlak zoals 
aangegeven op bijgaand kaartje) 

Afgegeven d.d. 12 februari 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders vy Gouda, 
namens dezen, / 
Het hoofd van de afdeft6&'~ebiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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Beschermd gemeentelijk monument hooiberg bij Bloemendaalseweg 43 
monumentnummer 754 

Op 5 oktober 2004 is de hooiberg bij Bloemendaalseweg 43 aangewezen tot gemeentelijk monument. 

In januari 2007 is de volgende bescherming geconstateerd: 

de hooiberg bij Bloemendaalseweg 43 vormt een objectbelemmering voor het kadastrale perceel 

M 5835 (gedeeltelijk, zie kaartje) 

De boerderij , Bloemendaalseweg 43 is beschermd Rijksmonument sinds 21 november 1978 
Perceel was destijds M 4072 en is overgegaan in M4072 D4 -> M 5835. 
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MINUUT 
Afschrift voor: 
1. bor, 

-

2. gbo, ..__ ____ _ 

gouda 

2 maart 2007 
ons kenmerk 

495873 

verzond~n 6 MRT 2007 

Op 5 oktober 2004 hebben wij het object Bloemendaalseweg 43 (hooiberg) aangewezen als gemeentelijk 
monument. Sindsdien rust op het gehele kadastrale perceel de objectbelemmering gemeentelijk monument. 
Het betreft het perceel Gouda, sectie M nummer 5835. 

Op dit perceel bevond zich op dat moment al het rijksmonmumen t Bloemendaalseweg 43 ( boerderij) . 
Omdat voor dit perceel dus zowel de objectbe lemmering Monumentenwet als gemeentelijk monument van 
toepassing is, sluiten wij hierbij een kaartje in, waarop de versch illende belemmeringen zijn aangeduid. 
Het gehele perceel valt dus onder de bescherming van gemeentelijk monument , met uitzondering van het 
rijksmonument , dat met een donker vlak is aangegeven . 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van G o 
namens dezen, 
het hoofd van de afdeli!)d 
Gebiedsontwikkeling/ M 

bijlage: 1 

gemeente 
gouda 

bezoekadres: 
anlwerpseweg 5, gouda 

correspondentiea dres: 
postbus 1086, 2800 bb gouda 
fax 0182-588101 
e-mail gemeente@gouda .nl 
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