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Voor het perceel, waar de het Centrum voor Natuur en Milieu ‘De Schoolsteeg’ gevestigd is, 
gelden op dit moment  de bestemmingen ‘gemeentewerf met kantoor’ en ‘milieu educatief 
centrum met tuin’. De gemeentewerf is enige tijd geleden verhuist naar de Milieustraat 
waardoor alleen het Centrum voor Natuur en Milieu ‘ De Schoolsteeg’ actief is op het 
perceel. 
 
De activiteiten die het centrum op grond van het bestemmingsplan mag uitoefenen, hebben 
een milieu educatief karakter danwel een milieu educatief element. Het bestemmingsplan is 
daarbij niet limitatief in het specifieke soort activiteiten dat mag plaats vinden of de wijze 
waarop het mag plaats vinden. Dit is overigens geen gebrek in het bestemmingsplan, het is 
een wijze van regulering. Er wordt een kader gegeven voor de activiteiten die mogen 
plaatsvinden, maar dat kader wordt niet in absolute zin ingevuld. 
  
Het is vervelend om te horen dat u op momenten last ondervindt van een gedeelte van de 
bezoekers van het centrum. Wat in ieder geval niet is toegestaan is het perceel gebruiken als 
feestlocatie. Dit is overigens ook niet de intentie van het centrum, dat beoogt om binnen 
afzienbare tijd zelfstandig te opereren onder de naam ‘Stichting De Groene Belevenis’. De 
nieuwe stichting zoekt, in het kader van haar bedrijfsplan en statuten, naar een invulling van 
de activiteiten die de stichting wil en kan gaan uitoefenen. Deze activiteiten moeten passen 
binnen het geldende bestemmingsplan. Het kan zijn dat de naamgeving die de stichting geeft 
aan enkele van deze activiteiten een bepaald beeld oproepen. Woorden als ‘feest’ en ‘uitjes’ 
roepen begrijpelijk een bepaald beeld op. Deze naamgeving die in het bedrijfsplan en de 
statuten van de nieuw op te richten stichting gebruikt wordt, doet niet af aan de kaders die 
het bestemmingsplan aangeeft. Daarnaast heeft de stichting zich ook te houden aan haar 
eigen statuten. 
          
Tot op zekere hoogte is het nog een zoektocht voor de stichting welke activiteiten binnen de 
kaders van het bestemmingsplan mogen plaatsvinden. Daarbij zit ruimte in de interpretatie 
en invulling van de bestemming, waarbij het denkbaar is dat mensen na een dagje educatie 
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nog napraten rond een vuurkorf, maar  waarbij het duidelijk is dat het perceel niet gebruikt 
mag worden als feestlocatie.    
 
Het schenken van alcohol wordt gereguleerd via specifieke regelgeving, de Drank- en 
Horecawetgeving. Voor het mogen schenken van alcohol gelden op grond van die 
regelgeving spelregels. Daarbij kan het zo zijn dat een drank- en horecavergunning nodig is. 
Een drank- en horecavergunning wordt door de gemeente verleend en belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar aantekenen. Op dit moment heeft het centrum geen drank- en 
horecavergunning.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het college van de gemeente Leusden, 
 
 
 
 
E. Luchtenburg    mevrouw drs. A. Vermeulen 
directeur-secretaris,    burgemeester,   
 


