
 

 

Verleende vergunningen week 35 – 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 

Z2022-06-

2562/D2022-

07-1370 

De Bleek in Hattem Het herinrichten van De Bleek via het opnieuw 

aanleggen van een parkeerplaats in de kernzone, 

beschermingszones A en B. 

29-08-2022 

Z2022-08-

0126/D2022-

08-1036 

Lodijk 10 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het onttrekken van oppervlaktewater uit de 

Haarsewetering en Achter-Eemlandse Wetering voor 

het beregenen van landbouwpercelen. 

30-08-2022 

Z2022-06-

0049/D2022-

06-2280 

Leijenhorst 5 in 

Hoevelaken 

Het plaatsen van een vlonder, beplanting en een 

keerwand aan een oppervlaktewaterlichaam A 

30-08-2022 

Z2022-05-

0109/D2022-

07-0975 

Kanaaldijk 7 in 

Hattem 

Het leggen van een kabel in de kernzoneen 

beschermingszone A van een waterkering. 

30-08-2022 

Z2022-06-

0002/D2022-

07-1655 

Bisschopsweg 

(N414) en het 

Zuidereind in Baarn 

Het uitvoeren van onderhouds-en 

vervangingswerkzaamheden aan de Eembrug binnen 

de kernzone van een primaire waterkering en binnen 

de onderhoudsstrook van een 

oppervlaktewaterlichaam A (Eem). 

01-09-2022 

Z2022-05-

0133/D2022-

06-1059 

Bandijk 60 in 

Terwolde 

Het aanbrengen van 7 chalets binnen de 

beschermingszone A van een primaire waterkering, 

het verondiepen van een oppervlaktewaterlichaam C 

inde beschermingszone A van een primaire 

waterkering en het aanbrengen van beplanting in de 

beschermingszone A van een primaire waterkering. 

01-09-2022 

Z2022-04-

0214/D2022-

07-0149 

tussen Wakkerendijk 

250 en Meentweg 

129 in Eemnes 

Het aanleggen van een glasvezelkabel in de kernzone 

en beschermingszone A van de Wakkerendijk. 

01-09-2022 

Z2022-05-

0366/D2022-

07-0778 

Nieuweweg-Noord 

275 in Veenendaal 

Het leggen van een kabel in dekernzone en 

beschermingszone A van een regionale waterkering. 

01-09-2022 

Z2022-09-

0018/D2022-

09-0141 

Hooghorsterweg 1 in 

Hoogland 

Het onttrekken van oppervlaktewater uit de Eem voor 

het beregenen van landbouwpercelen. 

02-09-2022 

 

 

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. 


