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Geachte heer Van de Scheur,
In uw uitnodiging d.d. 26-01-2021 voor de hoorzitting op 03-03-2021 geeft u aan dat er tot tien
dagen voor de zitting gelegenheid is tot het indienen van nadere stukken. Van deze gelegenheid
maken wij graag gebruik.
Als nader stuk dienen wij deze brief in met 7 appendices, die hieronder kort worden beschreven:
1. Plankaart blad 1 van Bestemmingsplan Buurtschappen van de gemeente Leusden
Op deze kaart is te zien dat perceel Doornseweg 29b een essentiële noord-zuidverbinding
vormt voor mens en dier. Deze verbinding is momenteel rigoureus versperd door een
hekwerk van militaire kwaliteit, inclusief prikkeldraad(rollen) waar reeën in verstrikt raken.
2. Tekening Kamp Waterloo - situatie 18 januari 1984
Deze tekening laat zien hoe Vafamil in 1984 een kleine zuidwesthoek van het uitgestrekte
Kamp Waterloo gebruikte. Het noordelijk deel is al voor 2003 teruggegeven aan de natuur.
De kantine van het sportterrein en het sportterrein zelf zijn toen tijdelijk aan het Vafamil
terrein toegevoegd alvorens conform bestemmingsplan ook teruggegeven te moeten
worden aan de natuur na vertrek van Vafamil.
3. Uittreksel Kamer van Koophandel – Stichting Vakantiefaciliteiten Militairen (Vafamil)
Vafamil is uitgeschreven uit het handelsregister op 15-11-2016 en dus uiterlijk per die datum
vertrokken van perceel Doornseweg 29b.
4. Brief aan gemeente d.d. 11-02-2021 betreffende drie Wob-verzoeken
De drie verzoeken betreffen:
(1) Interne afspraken gemaakt binnen de gemeentelijke organisatie van Leusden om vragen
eenduidig te beantwoorden in het kader van de verkoop in 2018 van het Vafamil terrein.
(2) Vergunning verleend aan Vafamil door burgemeester en wethouders voor het houden
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van een kampeerterrein.
(3) Informatie over het kampeerbeleid van de gemeente Leusden.
De gemeente heeft tot op heden geen informatie verstrekt, dan wel ons niet geïnformeerd
over het ontbreken daarvan.
5. Informatie verkregen van omwonenden over openingstijden voormalige Vafamil camping
Voormalige en huidige omwonenden hebben verklaard dat de camping van Vafamil alleen in
het kampeerseizoen geopend was en jaarlijks gesloten van oktober tot april (Pasen). Een
eventuele door burgemeester en wethouders verleende vergunning voor een
kampeerterrein zou hierover en over vele andere zaken nadere informatie moeten bevatten.
6. Zelfbouw ‘dorp’ waar je kunt ‘klooien’ is geen voortzetting Vafamil camping en wordt
mogelijk gemaakt door ‘laissez faire’ uitleg van bestemmingsplan zonder toepassing
kampeerbeleid
Op de website van de beoogde exploitant van een camping op Doornseweg 29b, vof De
ReCreatie, worden de intenties voor het gebruik van het terrein uiteengezet: een zelfbouw
‘dorp’ waar je kunt ‘klooien’. Deze vrijheid wordt mogelijk gemaakt door de ‘laissez faire’
houding van de gemeentelijke adviseur ruimtelijke ordening en de juridische adviseurs, ervan
uitgaande dat de aanduiding “camping toegestaan” niet verwijderd hoeft te worden: wat
volgens het bestemmingsplan niet verboden is, is toegestaan, zonder verwijzing naar een
gemeentelijk kampeerbeleid of de inhoud van een vergunning voor de Vafamil camping.
7. Foto-impressie van toegang tot perceel Doornseweg over erf van buren
De toegang tot het voormalige Vafamil terrein wordt verkregen via een smal overpad over de
erven van twee buren. Dit weggetje is nauwelijks geschikt te noemen voor campingverkeer
(transporten, grote caravans of campers, enzovoorts). Het is onvermijdelijk dat dergelijk
verkeer aanzienlijke overlast zal veroorzaken voor deze buren. Dat gebeurt zelfs nu al.
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Appendix 1
Plankaart blad 1 van Bestemmingsplan Buurtschappen van de gemeente Leusden
De plankaart hieronder laat zien hoe het perceel Doornseweg 29b essentieel is voor de verbinding
tussen het zuidelijk ervan gelegen bos- en heidegebied en de 8 hectare direct ten noorden ervan
gelegen bos- en wandelgebied. Ook boven de Waterlooweg ligt een groot bosgebied dat voor reeën
gemakkelijke toegankelijk wordt als Doornseweg 29b wordt teruggegeven aan de natuur als bedoeld
in het Bestemmingsplan Buurtschappen.

8 hectare bos en wandelgebied

Perceel Doornseweg 29b

Ondoordringbaar
hekwerk voor mensen en
reeën met militair
prikkeldraad en houtwal

verboden toegang voor wandelaars

Het zoveelste slachtoffer van
het militaire prikkeldraad

Prikkeldraadrol
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Appendix 2
Tekening Kamp Waterloo - situatie 18 januari 1984
Onderstaande tekening laat zien hoe Vafamil in 1984 een kleine zuidwesthoek van het uitgestrekte
Kamp Waterloo gebruikte. Het noordelijk deel is al voor 2003 teruggegeven aan de natuur. De
kantine van het sportterrein en het sportterrein zelf zijn toen tijdelijk aan het Vafamil terrein
toegevoegd alvorens conform bestemmingsplan ook teruggegeven te worden aan de natuur na
vertrek van Vafamil.

huidig perceel Doornseweg 29b
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Appendix 3
Uittreksel Kamer van Koophandel – Stichting Vakantiefaciliteiten Militairen (Vafamil)
Vafamil is uitgeschreven uit het handelsregister op 15-11-2016.

5

Appendix 4
Brief aan gemeente d.d. 11-02-2021 betreffende drie Wob-verzoeken
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Appendix 5
Informatie verkregen van omwonenden over openingstijden voormalige Vafamil camping
Meerdere huidige omwonenden en ook enkele voormalig omwonenden hebben verklaard dat de
Vafamil camping een ‘seizoenscamping’ was. De camping was jaarlijks van oktober tot april (Pasen)
gesloten.
Ook ten aanzien van de dagelijkse openingstijden van het terrein waren afspraken gemaakt.
Aangenomen dat Vafamil als houder van een kampeerterrein bij de gemeente bekend was al voor
2008, is de verwachting is dat de vergunning voor een kampeerterrein, die burgemeester en
wethouders conform de Wet op de Openluchtrecreatie aan Vafamil zouden moeten hebben
verstrekt, nadere informatie bevat over openingstijden, overeenkomsten met kampeerders en vele
andere zaken aangaande het gebruik van het terrein.
Als gesteld wordt dat een nieuwe campinghouder de camping van Vafamil voortzet, is het voor de
hand liggend dat daarbij de bepalingen in een destijds verstrekte vergunning als uitgangspunt
worden genomen.
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Appendix 6
Zelfbouw ‘dorp’ waar je kunt ‘klooien’ is geen voortzetting Vafamil camping en wordt mogelijk
gemaakt door ‘laissez faire’ uitleg van bestemmingsplan zonder toepassing kampeerbeleid
Screenshot van website van beoogde exploitant van camping, vof De ReCreatie, op Doornseweg 29b
– zelfbouw ‘dorp’ waar je kunt ‘klooien’:

Conclusie van gemeentelijke presentatie op 19-11-2021 over juridische achtergrond voor camping op
Doornseweg 29b zonder verwijzing naar kampeerbeleid of inhoud van vergunning voor Vafamil:
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Appendix 7
Foto-impressie van toegang tot perceel Doornseweg over erf van buren
De toegang tot het voormalige Vafamil terrein wordt verkregen via een smal overpad over de erven
van enkele buren. Zie onderstaande foto-impressie. Dit weggetje is nauwelijks geschikt te noemen
voor campingverkeer (transporten, grote caravans of campers, enzovoorts). Het is onvermijdelijk dat
dergelijk verkeer aanzienlijke overlast zal veroorzaken voor deze buren.
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