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 Ondergetekenden z#n eigenaar van de percelen
 Rosengaardeweg 54, kadastraal bekend Gemeente Dalfsen sectie N nummer 533 eh
 Rosengaardeweg 5% kadastraal bekend Gemeente Dalfsen sectfe N nummer 622-
 Dientengevolge reageren w|, op uw voornemen, zoals vermeld in het vooron|erp van
 het #estemmlngsplan Rosengaarde onderpunt 4.2.2 a. waarin staat dat het aantal
 woningen niet meer dan 53 mag bedragen en dat op de plankaart het bouwvlak op
 perceel Rosengaardeweg 52 is verw|derd.
 Met betrekking tot het perceel Rosengaardeweg 52 znqron w| op dat in vorige
 bestemmingsplannen en in het huidige bestemmingspian het is toegestaan dat op dit
 bouwuerceel een recreatiewoning gebouwd mag worden.
 Hierbq veïw|zen w| naar de op dlt bouwperceel verleende bou-ergunning, wat ook
 werd opgenomen in het koopcontract.
 De regel onderpunt 4.2.2 a. houdt indàt er op hetperceel Rosengaardeweg 52 geen
 recreatiewoning meer mag worden gebouwd omdat het vooron|erp uitgaat van
 maximaal 53 woningen.
 Deze regel is onrechWaardig en onacceptabel aangezien:
 . De gemeenteraad heeft besloten om permanente bewoning voor elk perceel, bebouwd
 en onbebouwd, in de Rosengaarde toe te staan.
 Dit staat vermeld in het amendement en in de toelichting.
 . Niet voldoende wordt gemotiveerd waarom het aantal woningen tot 53 beperkt moet
 bl|ven.
 . De maatregel om woningbouw op bepaalde percelen onmogelqk te maken Ieidt tot
 willekeur omdat niet alle perceeleigenaren van de Rosengaarde dezelfde rechten
 krêgen. Dit staat haaks op de volledige duidelqkheid en rechtsgel|kheid vermeld in
 het amendement
 . Set bestaande recht om een recreatiewoning op te richten wordt ontnomen, wat Ieidt
 tot waardevermindering van het perceel. Het perceel isjuist als waardevaste
 belegging aangekocht uit oogpunt van vermogensrisicospreiding, waardoor
 ondergetekenden door deze regel onevenredig in onze vermogenspositie worden
 aangetast.
 Ovengens werd de Woz-waarde op basis van bouwgrond van een vergel|kbaar
 bouwperceel in de Rosengaarde vastgesteld op f 170.00%00.
 De verkoopwaarde op dit moment kan echter gesteld worden op tenminste
 f 200.000,00.
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 W# verzoeken u dan ook om regel 4.2.2 a. te wqzigen conform het besluit van de
 gemeenteraad om permanente bewoning voor elk perceel, bebouwd of onbebouwd in
 de Rosengaarde toe te staan.
 Voor de overige punten sluiten w| ons aan b# de reactie welke door de vereniging
 Rosengaardeweg is ingediend.
 In afwachting van uw reactie verblqven |#,
 Hoogachtend,
 | Bronk orst
 P
 correspondentieadres:
 Rosengaardeweg 54,
 7722 PV Dalfsen
 G. Veerm
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