
 

 

Verleende vergunningen week 12 – 2023 
 

Waterschap Vallei en Veluwe maakt bekend dat gelet op het bepaalde in de Waterwet, de Keur Waterschap Vallei 

en Veluwe 2013 en de Algemene wet bestuursrecht, de navolgende vergunningen zijn verleend: 

 

Vergunning-

nummer 

Locatie Omschrijving Datum  

vergunning 

Z2023-01-0017 

/ D2023-03-

0316 

Alpendreef in 

Leusden 

Het vervangen van een brug over een 

oppervlaktewaterlichaam B.  

20-03-2023 

Z2022-11-

0228/D2023-

02-0947 

Gelderse Sluis in 

Noordeinde 

Het aanleggen van een haven en het hiervoor 

uitvoeren van werkzaamheden binnen de kernzone en 

beschermingszones A en B van een primaire 

waterkering (Noordelijke Randmeerdijk) en het 

uitvoeren van werkzaamheden in en nabij een 

oppervlaktewaterlichaam A (Uitvliet Gelderse Gracht). 

20-03-2023 

Z2023-01-

0349/D2023-

03-0667 

Westdijk 4 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het verwijderen van een bedrijfshal uit de 

beschermingszone A behorende bij primaire 

waterkering, Zuidelijke Randmeerdijk, Dijkvak 

Spakenburg, WK-123, 

Het realiseren van vier nieuwe appartementen in de 

beschermingszone A behorende bij primaire 

waterkering, Zuidelijke Randmeerdijk, Dijkvak 

Spakenburg, WK-123. 

20-03-2023 

Z2023-01-

0192/ D2023-

01-3151 

Weteringsteeg 56 in 

Rhenen 

Het vervangen van een duiker (KDU-16857) in een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

20-03-2023 

Z2023-01-

0369/D2023-

03-1217 

Laarweg 14 A in 

Harskamp 

Het behouden van hekwerken op de onderhoudsstrook 

van oppervlaktewaterlichaam A, genaamd 

Willinkhuizerbeek en het behouden van een 

beukenhaag in de beschermingszone van 

oppervlaktewaterlichaam A, genaamd 

Willinkhuizerbeek.  

21-03-2023 

Z2023-01-

0442/D2023-

03-1614 

Zuiderzeekade 11 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het verwijderen van een lagedrukgasleiding binnen de 

beschermingszone A van een primaire waterkering. 

21-03-2023 

Z2022-10-

0254/ D2023-

02-1145 

Philipsstraat 18 in 

Leusden 

Het behouden van 7 laadpalen, 10 lantaarnpalen, 12 

Teslapalen en een elektrakast op de onderhoudsstrook 

van een oppervlaktewaterlichaam A.  

21-03-2023 

Z2023-01-

0415/D2023-

03-0607 

Quabbenburgerweg 

14 in Terwolde 

Het lozen van afvalwater dat ontstaat bij het 

onderhoud van een drinkwaterwinput op een 

oppervlaktewaterlichaam. 

21-03-2023 
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Z2022-12-0163 

/ D2023-02-

2299 

Beekhoek 3 in 

Achterveld 

Het behouden van een vlonder en keerwand in een 

oppervlaktewaterlichaam B. 

21-03-2023 

Z2023-03-

0290/D2023-

03-1457 

nabij Zilverschoon 

104 in Apeldoorn 

Het wijzigen van vergunning Z2023-01-0170, voor de 

werkzaamheden voor het vervangen van brug NO-003 

over een oppervlaktewaterlichaam A en het tijdelijk 

plaatsen van pontons. 

22-03-2023 

Z2022-11-

0141/D2023-

02-1527 

ter hoogte van de 

Barneveldseweg 33 

in Amersfoort 

• Het vervangen van brug KBR-3611 over de 

Barneveldse Beek (WL_20179);  

• Het aanleggen van een tijdelijke fiets-

voetgangersbrug over de Barneveldse Beek 

(WL_20179);  

• Het aanleggen van tijdelijke verharding in de 5 

meter onderhoudsstrook behorende bij de 

Barneveldse Beek (WL_20179). 

22-03-2023 

Z2023-02-

0286/D2023-

03-0971 

nabij Eemdijk 2 in 

Eemdijk 

Het plaatsen van een informatiebord in de kernzone 

van een primaire waterkering  

22-03-2023 

Z2023-02-

0054/D2023-

03-0094 

nabij De Voorwaarts 

450 in Apeldoorn 

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C door 

het aanleggen van een infiltratiebuis. 

23-03-2023 

Z2023-01-

0264/D2023-

03-0490 

ter hoogte van de 

Hooiweg 15 in 

Putten 

Het aanleggen van een leiding kruisend met een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

23-03-2023 

Z2022-12-

0216/ D2023-

03-1410 

Taets van 

Amerongenweg 45 

in Renswoude 

Het gedeeltelijk dempen van een 

oppervlaktewaterlichaam C, het gedeeltelijk 

omvormen tot wadi en het aansluiten van de wadi op 

het HWA-riool. 

23-03-2023 

Z2023-01-

0449/D2023-

03-0690 

Eempad in Leusden Het wijzigen van vergunning Z2021-004362/D2021-

1028710, voor de werkzaamheden aan 4 bruggen 

24-03-2023 

Z2023-02-

0083/D2023-

03- 2049 

Veenraden 147 in 

Veenendaal 

Het plaatsen van beplanting, een keerwand en een 

vlonder langs een oppervlaktewater A. 

24-03-2023 

 

 

Voor vragen over de vergunning of over de bezwarenprocedure kan je contact opnemen met de afdeling 

Vergunningen en Handhaving van het waterschap. Deze afdeling is telefonisch te bereiken via het secretariaat op 

telefoonnummer: (055) 5 272 916. 


