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Datum: 
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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 8 september 2003 nummer CH2003.546 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object hooiberg bij 
Bloemendaalseweg 50, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 4758, we lk object 
eigendom is van SVG Groep Gemiva, Bleulandweg 1 c, 2803 HG Gouda, 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, zoa ls vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Monumentennota van 17 april 1996 
'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteiten' als volgt gewaardeerd is: 
Het object Bloemendaalseweg 50 - hooiberg is van belang, omdat: 
1. het object nog grotendeels intact gelaten is; 
2. het onderdeel uitmaakt van een rijksmonument; 
3. het onlosmakelijk verbonden is met het hoofdgebouw dat van oorsprong een agrarische functie had; 
4. het een van de weinige nog aanwezige hooibergen in Gouda is; 
5. het gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda; 
6. de Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is, waarvoor een beheerplan wordt 

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 eigenaar is gehoord en dat deze te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen aanwijzing 
te hebben; 

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; 

• 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; 

e het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2003 van toepassing is; 

" de Verordening inzake Monumenten en Archeologie; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object hooiberg van Bloemendaalseweg 
50, kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie M, nummer(s) 4758; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van - 6 APR 2004 

~~ en wethouders voornoemd, 

verzonden: - 8 APR 2004 

pagina 2 



behoort bij besluit van burgemeester en wet houders , 
nummer 2003.22310, van 6 april 2004 

monumentnummer 758 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
hooiberg bij Bloemendaalseweg 50 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar: eerste kwart van de 20e eeuw 
Bouwtekeningen: -

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

De hooiberg, onderdeel van een boerderijcomplex, bestaat uit drie betonnen roeden met een zeskantig dak. 
Deze is bedekt met golfp/aatachtige panelen. Hierbinnen bevindt zich een zeskantige houten constructie op 
betonnen plint met plat dak. In de zes zijden bevinden zich rechthoekige vensters met roedenverdeling, een 
deur of openschuivende delen. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) SVG Groep Gem iva, Bleu landweg 1 c, 2803 HG Gouda 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduid ing 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. M 

4758 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 556024 

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. 2003 .22310 d.d. 6 april 2004 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

758 
Bloemendaa lseweg 50 (hooiberg) 
gemeente Gouda GDA 01 M 4758 

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

De hooiberg behoort bij het rijksmonument Bloemendaa lseweg 50, een boerderij met naastliggend 
zomerhuis. Zowel de hooiberg als het rijksmonume nt bevinden zich op perceel M 4758 . 
De beperking voor het gemeentelijk monument (hooiberg) geldt dus voor een gedeelte van het perceel , 
namel ijk het gehele perceel met uitzondering van de rijksmonumentale gebouwen . 

besluit: 

De beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot de hooiberg bij Bloemendaa lseweg 50 dient te 
worden gevestigd op het perceel GDA 01 M 4758 gedeeltelijk , volgens bijgevoegd kaartje. 

Afgegeven d.d. 12 februari 2009 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Ge,b,· dsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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datum 12 februa ri 2009 omschrijving 

MONUMENTEN TEKENING 

d ienst : 

:~i~~~~j!re Ontwikkel in g 

afdeli ng: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - Informatie 

bezoekadres: -Antwerpsev,eg 5 -
2803 PB Goudll 

po>ladres: gemeente 
~::::::!.a gouda 

Adres 
Bloemendaalseweg 50 

Kadastraa l bekend 
Sectie M 
Nummer(s) 4758 gedeeltelijk 
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get. gez. 

schaal: 
1 :750 

fo rmaat: 
A4 
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