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 Ondergetekende reageert hierbij Op het voornemen Vermeld in hèt k6broà|é'rp van het ' ' -Q-'
 bestemmingsplan Onder punt 4.2.2 a. waarin staat dat het aantal woningen niet Meer dan 53
 mag bedragen en dat OP de plankaart het bouwvlak is ve|ijderd.
 Ondergetekende is Zeer Verbaasd en gaat er Vanuit dat dit Op een Vergissing berust.
 Ondergetekende is eigenaar van perceel met kadastraal nr. 923 N met het adres
 Rosengaardeweg 59.
 In vorige bestemmingsplannen en in het huidige bestemmingsplan is het toegestaan dat op dit
 perceel een recreatiewoning opgericht mag worden conform het geldende bestemmingsplan.
 Dit staat ook vermeld in het koopcontract.
 De regel onder punt 4.2.2 a. zou betekenen dat er op bovenstaande perceel geen
 recreatiewoning meer mag worden opgericht aangezien er reeds 53 woningqn staan in de
 Rosengaarde.
 Deze regel is onrechkaardig 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.
 - De maatregel om woninjbouw op bepaalde percelen onmogelijk te maken leidt tot willekeur
 omdat niet alle perceelelgenaren van de Rosenqaarde dezelfde rechten krijgen. Dit staat
 haaks op de volledige duidelijkheid en rechtsgelljkheid vermeld in het amendement.
 - Het ontnemen van het bestaande bouwrecht zal Ieiden tot waardevermindering van het
 perceel. Als het bouwrecht inderdaad wordt geschrapt zal de daaruit voo|loeiende
 planschade op de gemeente worden verhaald.
 - De vraag rijst wat er gebeurd als een woning wordt gesloopt. Wie van de onbebouwde
 perceeleigenaren mag dan het eerst bouwen?
 - De Woz-waarde op basisvan bouwgrond is vastgestel| op f 170.000,= waarover al jaren
 alle belastingen worden betaald.
 - Het karakter (om en om bebouwing van percelen) van het gebied wordt geschaad door
 bouwlakken weg te nemen. Er is destijds bewust voor dit ontwerp gekozen.
 Er zijn geen goede planologische redenen om het bouwrecht te ontnemen.
 - Er wordt niet gemotiveerd waarom het aantal woningen tot 53 beperkt moet blijven.
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 - Tevens deel ik u mede dat er een bo|ergunning is verstrekt waar tot op heden nog geen
 gebruik van is gemaakt.
 Ik wil u dan ook vriendeljk doch dringend vecoeken om regel 4.2.2. a. te ve|ijderen uit het
 vooron|erp en het bouwvlak in de plankaart weer aan te geven conform het huidige
 bestemmingsplan.
 Voor de overige punten sluit ik mij aan bij de reactie welke door de vereniging
 Rosengaardeweg is ingediend.
 In afwachting van uw reactie verblijf ik,
 Hoogachtend,
 A. Roddenhof Uz
 Rosengaardeweg 40 '
 7722 PV Dalfsen
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