
 

 

Verleende vergunningen week 38 – 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 

Z2022-07-

0336/D2022-

09-1210 

Wakkerendijk 1 in 

Baarn 

Het verwijderen van een kabel uit de 

beschermingszone A van een primaire waterkering. 

19-09-2023 

Z2022-05-

0272/D2022-

09-0291 

Nabij de Breeweg in 

Wapenveld 

Het plaatsen van een stuw in en het uitdiepen van een 

oppervlaktewaterlichaam C. 

19-09-2023 

Z2022-05-

0265/D2022-

07-2062 

Nabij de 

Schraatgravenweg 

in Wapenveld 

Het plaatsen van een stuw in een 

oppervlaktewaterlichaam C. 

19-09-2022 

Z2022-08-

2022/D2022-

09-0773 

Bij de Molecaten 7 in  

Hattem 

Het houden van een wedstrijd voor paarden op 14 en 

15 oktober 2022 waarbij beken en sprengen worden 

gekruist. 

20-09-2022 

Z2022-06-

0338/D2022-

09-0632 

Eemdijk 85 in 

Eemdijk 

Het aanleggen van een kabel en het verwijderen van 

een kabel en leiding binnen beschermingszone A van 

de primaire waterkering. 

22-09-2022 

Z202202-

0237/D2022-

04-0522 

Bleek 5 in Hattem Het vervangen van een gedeelte aan hoofdleiding en 

het aanleggen van een gedeelte aan waterleiding in de 

kernzone en beschermingszone A van een primaire 

waterkering. 

22-09-2022 

Z202201-

0091/D2022-

04-1177 

Industrieterrein 

Bedrijvenpark 

Apeldoorn Noord 

Het behouden van oppervlaktewaterlichamen A & C, 

het behouden van een haag op de onderhoudsstrook, 

het behouden van nieuw verhard oppervlak, een 

bootinlaatplaats, 6 stuwen en 4 duikers. 

22-09-2022 

Z2022-06-

0274\D2022-

08-0477 

Woonwijk Vathorst 

in Amersfoort 

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden om 

plangebied Laakse Tuinen woonrijp te maken. 

22-09-2022 
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Z2022-07-

0010/D2022-

08-1023 

Perceel A 1710 in 

Hoevelaken 

Het aanleggen van dammen met duikers in 

oppervlaktewaterlichamen B binnen de bebouwde kom 

ten behoeve van de waterhuishouding van de zuidkant 

van het woonpark Hoevelaken. 

22-09-2022 

Z2022-05-

0331/D2022-

09-0285 

Eeuwhorstweg 1 in 

Emst en 

Papenkampsweg 2 

in Emst 

Het onttrekken van oppervlaktewater uit de Kleine 

Wetering Epe en het onttrekken van oppervlaktewater 

uit de Kleine Wetering Epe en de Grote Wetering. 

23-09-2022 

 

 

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. 


