
Gemeente Leusden

T.a.v. de Raadsfracties en Raadsleden.

 
Geachte raadsleden,

 

Wij als postduivenhoudersVereniging Leusden hebben in onderling overleg met Post NL bepaald dat 

een deel van ons gebouw beschikbaar zou kunnen zijn voor een postdepot.

Eerder heeft Post NL gebruik gemaakt van een schoolgebouw aan de Rozengaarde en nu is men nog 

gehuisvest in een schoolgebouw aan de Berkelwijk.

 

Wij hebben in samenspraak met Post NL positief gereageerd op de mogelijkheid en hebben dit 

voorgelegd aan de gemeente. Tot onze verbazing heeft de gemeente aangegeven als verpachter van 

de grond geen medewerking te willen verlenen aan ons verzoek. Juridisch spreekt men over het feit 

dat de gemeente als verpachter belanghebbende is en de PVLeuden niet. 

In een gesprek met Wethouder W. Vos en dhr. is aangegeven Door Wim Vos dat de 

gemeente niet wil meewerken daar Post NL bedrijfsmatige handelingen uitvoert.

 

De reactie van de gemeente is vreemd gezien het volgende;

SNO heeft een aanvraag gedaan in januari 2018 voor medewerking van het uitvoeren van haar 

activiteiten in de clubgebouwen van LHV en Antilopen en de daarnaast gelegen sportvelden.

Deze medewerking is verstrekt d.m.v. een omgevingsvergunning. Wat is er in deze situatie anders. 

Volgens ons niets.

SNO is een bedrijf welke maatschappelijke activiteiten uitvoert.

Post NL is een bedrijf welke maatschappelijke activiteiten uitvoert.

SNO voert haar activiteiten uit van maandag en dinsdag van 12.00 uur tot 18.30 en van woensdag 

t/m vrijdag van 14 tot 18.30 uur en op studie en vakantiedagen van 8.30 tot 18.30 uur.

Post NL voert haar activiteiten uit van dinsdag t/m zaterdag van 11.30 tot 18.00 uur. SNO haalt haar 

klanten (kinderen) met busjes van de scholen en brengt hen thuis. Hiervoor rijden meerdere busjes. 

Sommige kinderen worden gebracht en gehaald door de ouders. Post NL brengt brievenpost rond 

welke omstreeks 12.00 uur met een kleine vrachtwagen/bestelbus wordt gebracht en uitgereden 

worden door fietskoeriers en bakfietsen welke gestald en geladen zijn in het depot. Er zijn max. 13 

postbodes welke op de fiets naar het lokaal komen. Incidenteel wordt er van een auto gebruik 

gemaakt tot max. 3 auto’s. Als postbezorgers zijn afkomstig uit Leusden.

Wij zien geen verschil tussen de 2 bedrijfsvoeringen, beide zijn maatschappelijk, alleen werk het ene 

bedrijf met activiteiten t.b.v. kinderen en het andere bedrijf met poststukken t.b.v. de gemeenschap. 

Naar onze mening heeft de Gemeente dit principe in de vorige jaren ook gehanteerd door Post NL in 

schoolgebouwen te situeren. Hiervoor is nooit een bestemmingswijziging voor ingesteld daar de 

belanghebbende haar toestemming stilzwijgend kon geven.

In een gesprek met ambtenaren van de gemeente PVL en Post NL wordt er wel meegedacht met Post 

NL. De gemeente heeft zelf geen opties meer voor haar  maatschappelijk vast goed maar geeft aan 

dat er vast wel een garagebox particulier , opslagloods boerenbedrijf of industrie en winkelruimte 

beschikbaar is. Hierbij wordt niet gesproken of dit wel in de bestemming past. Post NL geeft aan dat 

het gebouw een locatie van PVL ideaal is voor de activiteiten post NL. Goed bereikbaar en centraal in 

de regio (bezorggebied).  Winkels zijn geen optie daar men te veel huur vraagt.

Waarom krijgen wij geen toestemming gezien het feit dat het wel zou mogen volgens de Nota 

sportaccommodatie beleid 2010 - 2020.  

 De sportnota vermeld het volgende:

“nota sportaccommodatiebeleid Gemeente Leusden 2010 2020 Leusden”
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Een sportpark kan op diverse manieren multifunctioneler worden gemaakt:
� Toevoegen van nieuwe voorzieningen die door nieuwe doelgroepen worden gebruikt (bijvoorbeeld 
voorzieningen voor individuele sporters of een sport-bso); 
� Intensiever gebruik van de huidige voorzieningen. Hierbij moet vooral worden gedacht aan gebruik 
door andere doelgroepen, op andere tijden dan de sportverenigingen (zoals scholen, bedrijven, 
kinderopvang of buurtsport).

Waarom krijgen wij geen toestemming gezien het feit dat de regels van het bestemmingsplan het wel 

toelaten.

  

Overeenkomstig het geldende bestemmingsplan uit 1979 (zie beheer verordening 2013) 
HOOFDSTUK II I GEBRUIKS- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
Artikel 9 Gebruik van grond en opstallen
 

1. Het i s verboden grond en opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de i 
n het plan aan de grond gegeven bestemming, nadat deze is gerealiseerd.
 

2. Het bepaalde onder 1 i s niet van toepassing op het gebruik dat bestond ten tijde van het van 
kracht worden van het plan, zolang dat gebruik niet wordt gewijzigd, tenzij de wijziging 
verband houdt met het verwezenlijken van de voorgeschreven bestemming, of tot gevolg zal 
hebben dat het gebruik minder van de bestemming zal afwijken.

3. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling indien strikte toepassing van de 
verbodsbepaling zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door 
dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 

Wat gaat de PVL doen als PostNL gehuisvest wordt in ons gebouw.
Met de financiële middelen welke beschikbaar kunnen komen willen wij het volgende doen.
Het gebouw moet toekomst bestendig worden.
5 jaar terug zijn wij al gestart met een nieuw geïsoleerd dak. 
Dit dak is geschikt om vol gelegd te worden met zonnepanelen. Om een zo hoog mogelijk rendement 
te halen wordt er een accu geplaatst om in mindere zon perioden voldoende stroom te hebben.
Wanneer dit is gebeurd wordt het gebouw gasloos gemaakt door het toepassen van Nano infra rood 
panelen voor het verwarmen van het bebouw.
Tevens worden de vloer en de wanden beter geïsoleerd om te voldoen aan de huidige isolatie eisen.

Wanneer de gemeente "nee" blijft zeggen krijgen wij niet de middelen om aan de energie transitie mee 
te werken. Om dit als sportvereniging wel te kunnen zullen we bij de gemeente aan moeten kloppen. 
Let op de regelgeving, in de toekomst moeten alle gebouwen er aan geloven.

Wanneer de gemeente "nee" blijft zeggen dan voldoet men niet aan haar eigen intenties zoals het feit 
dat sport accommodaties multifunctioneler mogen worden door gebruikt te maken van  andere 
doelgroepen, op andere tijden dan de sportverenigingen (zoals scholen, bedrijven, kinderopvang of 
buurtsport).

Graag zien wij dat u uw taak als opdrachtgever en toezichthouder aan het college gebruikt om het 
college te bewegen toestemming te geven voor het huisvesten van Post NL in het clubgebouw van 
PostduivenhoudersVerening Leusden. Bij een positieve uitkomst zullen wij de aanvraag 
omgevingsvergunning opnieuw en op de juiste manier indienen.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.
Namens PVLeusden.

 voorzitter PVL
Secretaris en Penningmeester PVL

  Bijlage;
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Leusden 
GEMEENTE 

SNO Leusden 

Uw brief van: Zaaknummer: L162075 Behandeld door: 
Uw kenmerk: Telefoonnummer: 14033 Verzonden: 17 april 2018 

Onderwerp: Omgevingsvergunning nr. WABO-2018-009 

Geachte heer , 

Uw omgevingsvergunning (WABO-2018-009) voor naschoolse opvang bij de sportkantines 
van LHV en van Antilopen op het perceel Bavoortseweg 27 te Leusden is verleend. 
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden. Om uw project optimaal te kunnen 
uitvoeren, is het van belang dat u deze voorwaarden zorgvuldig leest. 

In uw omgevingsvergunning staat hoe wij tot ons besluit zijn gekomen en wat de 
mogelijkheden voor bezwaar en beroep zijn. De gewaarmerkte bijlagen zijn onderdeel van dit 
besluit. 

De legeskosten voor uw omgevingsvergunning zijn € 410,00. Hiervoor krijgt u een rekening 
toegestuurd. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de 
gemeente Leusden op onderstaand telefoonnummer. 

Met vriendélijke groet. 

Senior contactmanager planologisch 

Bezoekadres: Fokkerstraat 16, LEUSDEN Telefoon: 14 033 
Postadres: Postbus 150,3830 AD LEUSDEN Fax: (033)49 61 500 
Bankreknr: NL12 BNGH 028.50.04.956 
E-mail: qemeentecS.leusden.nl Website: www.leusden.nl 



Zaaknummer: L162075 
Datum besluit: 17 april 2018 

Omgevingsvergunning WABO-2018-009 

Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de 
omgevingsvergunning naschoolse opvang bij de sportkantines van LHV en van Antilopen op 
het perceel Bavoortseweg 27 te Leusden te verlenen. 
Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel 
uitmaken van de vergunning. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de volgende 
activiteiten: 

• Handelen in strijd met regels RO 

Procedure 
Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Wij hebben de aanvraag tevens getoetst aan de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet 
aan de van toepassing zijnde voorwaarden en daarom verlenen wij u de gevraagde 
omgevingsvergunning. 

Overige bijgevoegde documenten 
De volgende documenten zenden wij als gewaarmerkte stukken mee met het besluit. 

• Aanvraagformulier 
• Berekeningen 
• Rapporten, -
• Tekeningen, -

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking, tenzij er sprake 
is van de uitzonderingen genoemd in artikel 6.1 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. In deze gevallen treedt het besluit in werking nadat de bezwaartermijn van 
zes weken is verstreken. Indien er een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt het 
besluit in werking als er op het verzoek is beslist. Indien een omgevingsvergunning van 
rechtswege is verleend, wordt de inwerkingtreding opgeschort tot de bezwaartermijn van zes 
weken is verstreken of op het bezwaar is beslist. 

Met vriendelijke groet 
namens burgemeester en wethoudefs-wan Leusden 

manager 



Bezwaarciausule 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat 
tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Leusden, ter attentie 
van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. 
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt 
uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 



Bijlagen 

Procedureel 
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de 
Wabo omschreven omgevingsaspecten: 

• Handelen in strijd met regels RO 

Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectomschrijving, het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en bijlage 1 van het Bor zijn wij in dit geval bevoegd om de 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Ontvankelijkheid 
Op grond van artikel 2.8 van de Wabo zijn in paragraaf 4.2 van het Bor en in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor) regels gesteld over de gegevens en bescheiden die bij een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden in gediend. 

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij bleek 
dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager op 9 februari 2018 verzocht om 
aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 
maart 2018. De aanvraag en de latere aanvulling bevatten voldoende informatie. 

Overwegingen en voorwaarden 

De aanvraag betreft de vestiging van een naschoolse opvang in het clubhuis en op een deel 
van de velden van LHV en van Antilopen op het perceel Bavoortseweg 27 te Leusden. 

Aanvrager is voornemens een Buitenschoolse Opvang (BSO) te exploiteren in het clubhuis 
van LHV en Antilopen aan de Bavoortseweg 27 te Leusden. De activiteiten zullen overdag 
worden aangeboden en zullen zich vooral richten op sportieve buitenschoolse opvang. 
Hiervoor wenst de aanvrager tevens gebruik te maken van (een deel) van de velden. De 
gronden zijn bestemd voor sportvelden (al dan niet verhard) en kantine, kleed-, was- en 
toiletaccommodatie. Het exploiteren van een BSO is hiermee in strijd. 

Vanuit maatschappelijke ontwikkeling is geen bezwaar tegen het afgeven van een 
vergunning omdat het vestigen van een BSO past binnen het gemeentelijk 
sportaccommodatiebeleid. Er zal nog wel overeenstemming moeten worden bereikt met de 
organisatie (SNO) over het verschuldigde huurbedrag voor het gebruik van de sportvelden. 

Gelet op het bovenstaande wordt de gevraagde vergunning verleend met toepassing van de 
Wabo artikel 2.1 lid 1 c en artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° . 
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