
 

 

Verleende vergunningen week 39 – 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-

0065/D2022-

07-2168 

Werverdijk 28 in 

Wapenveld 

Het aanleggen van een stuw en een duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam C. 

26-09-2022 

Z2022-07-

0032/D2022-

08-1150 

Kanaaldijk 89 in 

Wapenveld 

Het vervangen van een kabel en een lichtmast in de 

kernzone van een primaire waterkering. 

26-09-2022 

Z2022-09-

0109/D2022-

09-1536 

Eemdijk 135 in 

Eemdijk 

Het onttrekken van oppervlaktewater uit een 

oppervlaktewaterlichaam B en een 

oppervlaktewaterlichaam C voor het beregenen van 

grasland. 

27-09-2022 

Z2022-08-

0029/D2022-

09-1818 

Valleikanaal in 

Scherpenzeel 

• Het aanleggen van een inname-en lozingspunt 

voor het onttrekken en lozen van 

oppervlaktewater; 

• Het onttrekken en lozen van oppervlaktewater 

ten behoeve van een TEO-systeem ter plaatse 

van het Valleikanaal te Scherpenzeel;  

• Het brengen van stoffen in een 

oppervlaktewaterlichaam waarvoor krachtens 

artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet 

vergunning is vereist, namelijk het lozen van 

thermisch verontreinigd water in casu het 

lozen van koude ter plaatse van het 

Valleikanaal te Scherpenzeel. 

27-09-2022 

Z2022-07-

0072/D2022-

08-0602 

Kanon 24 in Zutphen Het leggen van een kabel binnen de kernzone van de 

primaire waterkering. 

29-09-2022 

Z2022-09-

0127/D2022-

09-1831 

Ter hoogte van de 

Horthoekerweg 31 in 

Oene 

Het lozen van onttrokken grondwater op 

oppervlaktewater, ten behoeve van de aanleg van een 

kelder. 

29-09-2022 

Z2022-09-

0238/D2022-

09-1838 

Oude Courageweg 2 

in Doornspijk 

Het lozen van onttrokken grondwater op 

oppervlaktewater. 

29-09-2022 
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Z2022-07-

0192/D2022-

09-1088 

Nabij Kolkstraat 3 in 

Nijkerk 

Het verwijderen van een bestaande voetgangersbrug, 

het aanleggen van een nieuwe voetgangersbrug en 

het vervangen van een bestaande voetgangersbrug 

over de Breede beek(een oppervlaktewaterlichaam A). 

29-09-2022 

Z2022-07-

0267/D2022-

09-1756 

Wapenrustlaan 10 in 

Apeldoorn 

Het aanleggen van een tijdelijke voetgangersbrug over 

het Apeldoorns Kanaal(oppervlaktewaterlichaam A). 

30-09-2022 

 

 

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. 


