
 

 

Verleende vergunningen week 22 – 2022 
 

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 

Z2022-04-

0022/D2022-

05-1339 

Nieuwstadsweg 21 

in Elburg 

Het behouden van reeds gedempte 

oppervlaktewaterlichamen C. 

30-05-2022 

Z2021-

005550/D20220

3-2535 

Velkemeensedijk 9 

in Harskamp 

Het behouden van een dam met duiker, een bomenrij, 

een hek en een verhoogde onderhoudsstrook in en 

langs een oppervlaktewaterlichaam A, namelijk de 

Schilschoterbeek. 

30-05-2022 

Z2022-04-

0176/D2022-

05-1712 

Nabij Kanaaldijk1a 

tot en met 7te 

Hattem 

Het onttrekken-en het lozen van grondwater en het 

tijdelijk plaatsen van een aquaduct boven waterkering 

IJsseldijk. 

30-05-2022 

Z2022-05-

0139/D2022-

05-1690 

Nieuwe Dijk 5 in 

Wezep 

Het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam A 

(Rambonnetsloot) en het graven van een 

oppervlaktewaterlichaam C. 

01-06-2022 

Z202203-

0082/D2022-

05-1650 

Groot Agteveldlaan 

1 in Achterveld 

Het behouden van een keerwand op het talud van een 

oppervlaktewaterlichaam C. 

01-06-2022 

Z202203-

0423/D2022-

05-2339 

Eemdijk 205 in 

Eemdijk 

Het plaatsen van een grenspaal in de 

beschermingszone A van een primaire waterkering.  

01-06-2022 

Z2020-

004633/D2022-

05-2025 

tussen Hulshorst, 

Hierden, Nunspeet 

en het  

Veluwemeer 

Het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen om het 

gebied Bloemkampen te vernatten om  

daarmee de verdroging en achteruitgang van de 

natuur af te remmen en de natuur waar  

mogelijk te herstellen. 

01-06-2022 

Z202201-

0078/D2022-

04-0067 

Harderwijkerweg 

209 in Ermelo 

Het verbeteren van waterberging door verdieping en 

graven van oppervlaktewaterlichamen C, het 

aanbrengen van infiltratievoorzieningen, het dempen 

met een dam met duiker en het plaatsen van 

gronddammen langs de N303 te Ermelo. Tevens 

worden uitstroombakken bij een bestaande dam met 

duiker aangelegd. 

01-06-2022 
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Z2022-05-

0249/D2022-

05-1654 

nabij Wouterskamp 

28 in de wijk 

Holzenbosch in 

Voorthuizen 

Het wijzigen van vergunningZ2021-002748,voor wat 

betreft het vervangen van een stuw en een brug door 

een stuwdam. 

01-06-2022 

Z2022-05-

0386/ D2022-

05-2498 

Treekerweg 14 in 

Leusden 

Het aanleggen van een LS-kabel en het hiervoor 

kruisen van een oppervlaktewaterlichaam A met KRW 

status en een natuurvriendelijke oever. 

02-06-2022 

Z202203-

0061/D2022-

05-1120 

nabij de Kanaaldijk 

1a tot en met 7 in 

Hattem 

Het inblazen van kabels in bestaande mantelbuizen 

onder primaire kering IJsseldijk, onder A-water 

genaamd Apeldoorns Kanaal en onder Kade genaamd 

Apeldoorns Kanaal West 

02-06-2022 

Z202203-

0429/D2022-

05-0907 

Walhuisweg 6A in 

Kootwijkerbroek 

Het legaliseren van een duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam B en de aanleg van een 

inspectieput 

02-06-2022 

Z202203-

0169/D2022-

05-1810 

kruising 

Broeklanderweg en 

Nieuwe Wetering te 

Beemte Broekland 

Het aanleggen van een brug over een 

oppervlaktewaterlichaam A (Nieuwe Wetering). 

03-06-2022 

Z202202-

0339/D2022-

05-1119 

ter hoogte van 

Kanaaldijk 5-7 in 

Hattem 

Het aanbrengen en hebben van een pompput inclusief 

vrij verval leidingen binnen de beschermingszones van 

de primaire waterkering. 

03-06-2022 

Z2022-04-

0187/D2022-

05-2348 

Bisschopswaai 1 in 

Baarn 

Het aanleggen en verwijderen van LS-en MS kabels 

binnen de beschermingszone A van een primaire 

waterkering. 

03-06-2022 

Z202203-

0080/D2022-

04-1056 

Groot Agteveldlaan 

3 in Achterveld 

Het behouden van een keerwand en een afgraving op 

het talud van een oppervlaktewaterlichaam C. 

03-06-2022 

Z2022-04-

0270/D2022-

05-0890 

nabij de Ruisvoorn 2 

in Veenendaal 

Het tijdelijk hebben van damwanden en grond in een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

03-06-2022 

 

 

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. 


