
 

 

Verleende vergunningen week 37 – 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 

Z2022-08-

0088/D2022-

09-0326 

Lodijk 8 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het onttrekken van oppervlaktewater uit de 

Haarsewetering voor het beregenen van 

landbouwpercelen. 

12-09-2022 

Z2022-06-

0343/D2022-

08-1664 

ter hoogte van 

Noord Ervenweg in 

Eemnes 

Het plaatsen van stalen damwanden onder de 

brughoofden en het aanleggen van een brug over een 

oppervlaktewaterlichaam A (Eemnesservaart). 

13-09-2022 

Z2022-04-

0266/D2022-

08-0471 

Nabij 

Bemmelsewaard, 

Veenwoud in Ede 

Bronbemaling en lozing van dit onttrokken grondwater 

voor het aanleggen van riolering in de nieuw te 

bouwen woonwijk Kernhem Zuid te Ede. 

14-09-2022 

Z2022-07-

0227/D2022-

09-0976 

De Wildkamp 52 in 

Epe 

Tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van 

de bouw van eenwoning met kelder. Het onttrokken 

water wordt geloosd via de gemeentelijke 

schoonwaterriolering en het gemeentelijk 

vuilwaterriool. 

15-09-2022 
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Z2022-06-

0041/D2022-

07-1814 

Drutenkade in 

Amersfoort 

Het in definitief profiel graven van een 

oppervlaktewaterlichaam A binnen de 

beschermingszone B van een regionale waterkering en 

het tevens hierlangs aanleggen van natuurvriendelijke 

oevers en beschoeiing en het aanbrengen van 

beschoeiing langs een (ander) 

oppervlaktewaterlichaam A. 

15-09-2022 

Z202202-

0298/D2022-

07-0596 

Zaltbommelstraat, 

Woudrichemstraat, 

Laan van Bovenduist 

2-26, tussen Laan 

van Bovenduist en 

Pyreneeën in 

Amersfoort 

in de woonwijk Vathorst te Amersfoort: 

• aanbrengen, hebben en onderhouden van een 

inlaatplaats voor boten, locatie 

Zaltbommelstraat, in de beschermingszone 

van A-water met code WL_112266 ter hoogte 

van de kruising Zaltbommelstraat\ 

Woudrichemstraat; 

• aanbrengen, hebben en onderhouden van één 

uitstroombak in de beschermingszone van A-

water met code WL_112266 ter hoogte van 

Laan van Bovenduist 2-26; 

• aanbrengen, hebben en onderhouden van één 

duiker, rond ø 800 mm, in de 

beschermingszone van A-water met code 

WL_112266 ter hoogte van Laan van 

Bovenduist 2-26; 

• -het aanbrengen,hebben en onderhouden van 

één duiker rond ø 800 met 

instroomvoorziening in een 

oppervlaktewaterlichaam tussen Laan van 

Bovenduist en Pyreneeën; 

• in het kader van herprofileren ter hoogte van 

Taunus verbreden van en het aanbrengen van 

beschoeiingin een bestaand 

oppervlaktewaterlichaam tussen Pyreneeën en 

Laan van Bovenduist. 

15-09-2022 

Z2022-05-

0236/D2022-

09-0953 

Nabij Gooswilligen 1 

te Scherpenzeel 

Het vervangen van een duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam A 

15-09-2022 

Z2022-07-

0163/D2022-

09-0460 

Eemweg 112 en 

Korte Maatsweg 7 te 

Eemnes 

Het onttrekken van oppervlaktewater uit de Eem voor 

een brandweeroefening en het weer lozen van dit 

water in de Eemnesserbuitenvaart. 

15-09-2022 

Z2022-08-

0228/D2022-

09-0633 

Bernard de 

Roijstraat 11 in 

Amersfoort 

Het tijdelijk stallen van botenwagens en roeiboten op 

bok binnen de beschermingszone A van de 

Grebbeliniedijk. 

16-09-2022 
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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. 


