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Rhoon, 24 mei 2011 

Betreft: Raadvoorstel 99117, in zake aankoop percelen sectie A 6304 en A 6365. 

Geachte College, 

In het raadsvoorstel 99117 van 17-05-2011 aan de gemeenteraad wordt aangegeven dat de firma 
Zoeteman als bouwer van de fam Bos de percelen wel van de gemeente wil overnemen, 
nadat de gemeente deze percelen van BBL-OMMIJ heeft gekocht. Tevens wordt onder de alinea 
"kosten" de prijs per m2 vast gesteld op € 6,- m2. 

Wij delen u mede dat wij als eigenaar van het aangrenzende percelen in aanmerking te willen komen 
voor de aankoop van deze percelen. Wij kunnen u melden een betere prijs te bieden per m2 dan 
volgens het raadvoorstel door firma Zoeteman wordt geboden. 
Wij vinden dat de gemeente ons in staat moet stellen deze percelen aan te kopen. 
De buurmans grond komt immers meer één keer te koop, en u mag ons deze gelegenheid niet 
onthouden. 

Vervolgens verbaast het mij dat u als college dit voorstel doet aan de raad. 
U doet voor alsof dit een voorstel is om de fam Bos te helpen, in werkelijkheid wordt de genoemde 
projectontwikkelaar firma Zoeteman grond in de schoot geworpen. 
Volgend mijn gegevens zijn er geen dringende redenen waardoor de familie Bos genoodzaakt is om 
het huidige perceel te verlaten? De enige reden zal geldelijk gewin zijn van firma Zoeteman en fam 
Bos. Overigens vraag ik mij af of ter zake van de voorgenomen transacties onafhankelijke taxaties 
hebben plaatsgevonden en of er sprake is van ( ongeoorloofde) staatssteun. 

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het volgende de achterliggende bedoeling is: 
De grond wordt door Zoeteman van de gemeente afgenomen voor € 6,- per m2 
( Zie raadsvoorstel) waarna de projectontwikkelaar Zoeteman dit ruilt met de familie Bos. 
Zoeteman bouwt voor de familie Bos op het nieuwe perceel een manege en woonhuis. 
Vervolgens gaat Zoeteman het oude terrein ontwikkelen en deze grond verkopen voor 
bouwgrondprijzen die liggen tussen de € 500,- en € 700,- per m2. Tel uit de winst. 

Hoe verantwoordt u dit ten opzichte van de overige burgers belastingbetalers met de zelfde rechten? 
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Waarom verplaatst men niet naar de z.g. locatie 6 hectaren langs de Portlandse baan waar niemand 
er last van heeft? Het antwoordt laat zich raden maar vermoedelijk omdat de grond daar te duur is 
doordat de OMMIJ ( gemeente Albrandswaard en Barendrecht) allerlei kosten op dit perceel wil 
wegschrijven. Waardoor het voor een koper bijna onmogelijk wordt nog te ontwikkelen. 
Tevens breng ik u nogmaals in herinnering dat ik zelf al 6 jaar bezig ben een 
bouwvergunning / omgevingsvergunning te krijgen voor de bouw van een woonhuis op mijn eigen 
perceel. 
Mijn perceel is aangrenzend aan de aan te kopen percelen als vermeld in het raadvoorstel en ik heb 
hier nog steeds geen vergunning voor! 
Het zal mij dan ook bevreemden als Zoeteman en fam Bos op het aangrenzende perceel wel een 
vergunning zouden krijgen. Ik zal mij in dat geval zonder meer op het gelijkheidsbeginsel beroepen. 

Het voorgenomen bestemmingsplan laat voor zover dit er nu ligt geen ruimte voor de bouw van een 
manege en woonhuis in deze polder. 

Ik kan u vooraf mededelen dat ik mij met alle mogelijke middelen zal verzetten tegen de bouwvan 
een manege en woonhuis op het perceel als in uw raadsvoorstel verwoord. 
Zowel wat betreft het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning 
Mede doordat dit voornemen stank, vliegen en parkeeroverlast voor mij gaat opleveren alsmede een 
aantasting van de waarde van mijn naastgelegen perceel met opstallen. 
In verband met dat laatste,zal ik het zeker niet nalaten een verzoek om planschadevergoeding in te 
dienen. 
Uiteraard ben ik bereid u e.e.a. mondeling toe te lichten. 

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw schriftelijke 
reactie, 

Met vriendelijke groet, 

J.H.B.'t Gilde 
Rijsdijk 105 
3161EV Rhoon 

CC: Gemeenteraadsleden 

Met vriendelijke groet, 

~B^~'t Güde 

't Gilde Verzekeringen 
Rijsdijk 105, 3161 EV Rhoon 
Postbus 1016, 3160 AE Rhoon 
TPIL. +31,(10)5014439., _ „ _ 
Fax: +31(10)5015433 
•www.gildever2ekeringen.nl 
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