
Geachte heer Bruijns, 
Dank u voor uw bericht. 
Naar aanleiding van uw vragen met betrekking tot de ingediende aanvraag omgevingsvergunning 
voor het realiseren van een bluswatervoorziening op het perceel Doornseweg 29b te Leusden het 
volgende: 
De bluswatervoorziening is aangevraagd op het campingterrein en ten behoeve van de camping. 
Deze kan ook gebruikt worden als bluswatervoorziening voor het aangrenzende bosgebied. 
Het gaat om een geboorde voorziening met een bovengrondse aansluiting (zie aanvraag). 
Op de stukken bij de aanvraag is aangegeven waar de bluswatervoorziening wordt gesitueerd. 
Uit de aanvullende informatie blijkt dat de brandkraan uitsluitend als bluswatervoorziening mag 
worden gebruikt. 
Wwu betreft het onderdeel waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 
Wwu staat voor werk en werkzaamheden uitvoeren.  
Voor werken en werkzaamheden, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten, die wijziging van de 
waterhuishouding of waterstand beogen of ten gevolge hebben is op grond van het 
bestemmingsplan een aanlegvergunning verplicht. 
Daarnaast is voor een brandkraan toestemming nodig van het Waterschap Vallei en Veluwe. 
Daarvoor is separaat bij het Waterschap een melding gedaan. 
De stukken behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning Wabo-2021-021 treft u bijgaand aan. 
U ontvangt via de button “openen” na dit emailbericht nog een afzonderlijk verificatie-emailbericht. 
De bijlagen kunt u vervolgens downloaden (bij voldoende opslagcapaciteit en niet op een mobiel 
apparaat). 
Het bestemmingsplan is voor deze aanvraag het rechtsgeldige toetsingskader. Voor het slaan van een 
put ten behoeve van de bluswatervoorziening is een aanlegvergunning nodig. 
Wanneer het plan past binnen het bestemmingplan en er geen weigeringsgronden zijn moet de 
gevraagde vergunning worden verleend. 
informatie over de procedure via onderstaande URL: 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-algemene/procedure/overzicht-
reguliere/ 
Met vriendelijke groet,  
 
medewerker omgevingsloket 
 
 
Van: Henk Bruijns <henk.bruijns@outlook.com>  
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 21:10 
Aan: Gemeente Leusden <Gemeente@leusden.nl>; Griffier <Griffier@leusden.nl> 
CC: Dolf Wouters - Leusderhei <dolf@leusderhei.nl> 
Onderwerp: Informatie gevraagd over aanvraag omgevingsvergunning Doornseweg 29b te Leusden - 
zaaknummer WABO-2021-021 
 
Geacht college, geachte raadsleden,, bijvoorbeeld: 
Op 21 januari 2021 in het Gemeenteblad kennisgegeven van een aanvraag omgevingsvergunning 
Doornseweg 29b. Het betreft het realiseren van een bluswatervoorziening en bevat ‘wwu’ 
activiteiten. Als gemachtigd vertegenwoordigers van een aanzienlijk aantal omwonenden van 
Doornseweg 29b, verzoeken wij hierbij om meer informatie over de aangevraagde 
bluswatervoorziening en de ‘wwu’-activiteiten, zoals: 

 waarom zou een is een bluswatervoorziening nodig zijn? 
 maakt deze deel uit van de plannen op het betreffende terrein een nieuwe camping te 

beginnen? 
 hoe groot zou deze worden? 
 waar op het terrein zou deze worden geplaatst? 
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 zou de bluswatervoorziening ook voor andere doeleinden kunnen of mogen worden 
gebruikt: bad, zwembad, visvijver, speelvijver? 

 wat betekent ‘wwu’-activiteiten? 
 is inzage in de aanvraag zelf mogelijk? 

Ter informatie. Wij hebben bij de gemeente een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te 
handhaven en de bestemming camping bij het betreffende terrein te verwijderen. Het hierover 
genomen negatieve besluit is nog niet definitief. Ook hebben wij een verzoek tot handhaving van het 
bestemmingsplan ingediend om de voorbereidingsactiviteiten gericht op het openen van een nieuwe 
camping op het terrein te doen stoppen. Als het aanleggen van een bluswatervoorziening deel 
uitmaakt van de voorbereidingen voor een camping, maken wij hier bij voorbaat bezwaar tegen. 
Gegeven deze situatie lijkt het ons redelijk dat de gemeente vooralsnog afziet van het verstrekken 
van de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Graag vernemen wij uw standpunt hierover. 
Met vriendelijke groet, 
mede namens R. Wouters, 
H. M.J. Bruijns 
ICTime Consulting & Training B.V. 
+31615519770 
 


