
 

 

Verleende vergunningen week 24 – 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-

0380/D2022-

06-0590 

Zeeweg 1 in Ermelo Het lozen van grondwater afkomstig van een 

bronbemaling ten behoeve van inspecteren van de 

ondergrondse tankinstallatie. 

13-06-2022 

WSVVZ202201-

0055/D202202-

0292 

Podium 1 in 

Amersfoort 

Het verbreden van een bestaand 

oppervlaktewaterlichaam A, het plaatsen van 

beschoeiing en de aanleg van een bootinlaatplaats. 

13-06-2022 

Z2022-04-

0070/ D2022-

04-1038 

Hoevelakenseweg 

224 in Terschuur 

Het aanplanten van 20 knotwilgen,3 fruitbomenen 2 

uilenkasten binnen de onderhoudsstrook van een 

oppervlaktewaterlichaam A (Hoevelakense Beek). 

14-06-2022 

Z2022-05-

0318/D2022-

06-0743 

Oud 

Groevenbeeklaan 14 

in Putten 

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam met 

een werk. 

14-06-2022 

Z202203-

0224/D2022-

05-0866 

Stadsspui 4 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het plaatsen van een gebouw op de onderhoudsstrook 

van een oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen 

van een steiger in en over een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

14-06-2022 

Z202203-

0419/D2022-

06-0306 

Nabij de Weidijk in 

Rhenen 

Het plaatsen van vlonders bij een 

oppervlaktewaterlichaam A (Valleikanaal). 

15-06-2022 

Z2022-04-

0371/D2022-

06-0168 

Prinses Amalialaan 

in Woudenberg 

Het wijzigen van vergunning Z2020-003030 voor de 

werkzaamheden van het aanleggen van twee bruggen 

over een oppervlaktewaterlichaam A. 

16-06-2022 

Z202203-

0231/D2022-

06-0242 

Kadastrale 

gemeente Voorst, 

sectie P, perceel 

564, nabij de 

Fokkerstraat in 

Teuge 

het wijzigen van vergunning 869505/886609,voor de 

werkzaamheden van aanleggen van een 

natuurvriendelijke oeverlangs een 

oppervlaktewaterlichaam A (Kromme Beek). 

16-06-2022 
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Z2022-04-

0382/D2022-

05-1927 

Nabij 

Wenumseveldweg in 

Wenum Wiesel 

Het verwijderen van twee bomen van de 

onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A, 

het aanbrengen van beplanting op de 

onderhoudsstrook aan de noordzijde van een 

oppervlaktewaterlichaam A, het aanleggen van een 

duiker in een oppervlaktewaterlichaam A en het 

verlengen van een duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

16-06-2022 

Z2022-05-

0244/D2022-

06-0387 

Meentweg 1 in 

Eemnes 

Het aanleggen van een voetpad binnen de kernzone 

van een primaire waterkering. 

17-06-2022 

Z2022-04-

0372/ D2022-

06-0241 

Ter hoogte van de 

Vrouwenmantel in 

Voorthuizen 

Het behouden van beplanting langs een 

oppervlaktewaterlichaam A.  

17-06-2022 

Z202202-

0147/D202203-

2244 

Nabij de Jacob de 

Boerweg in 

Nijkerkerveen 

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam B, het 

verleggen van een oppervlaktewaterlichaam C en het 

realiseren van waterberging ter plaatse in de vorm van 

een oppervlaktewaterlichaam C (wadi). 

17-06-2022 

Z2022-05-

0149/D2022-

06-1016 

Waterschap 15 in 

Veenendaal 

Het aanbrengen van een keerwand aan een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

17-06-2022 

Z2022-04-

0219/D2022-

06-0933 

Nabij de 

Voorstondensestraat

in Brummen 

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. 

natuurontwikkeling Berkendijke. 

17-06-2022 

Z2022-04-

0366/D2022-

06-0151 

Hertespoor 64 in 

Barneveld 

Het behouden van een hekwerk en beplanting langs 

een oppervlaktewaterlichaam A.  

17-06-2022 

Z2022-04-

0221/D2022-

06-0756 

Nabij Kaniestraat 8 

in Hall 

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. 

natuurontwikkeling Leusveld. 

17-06-2022 

 

 

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. 


