
 

 

Verleende vergunningen week 40 – 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-

0273/ D2022-

09-2219 

Inductorstraat 55 01 

in Veenendaal 

Het wijzigen van vergunning Z2022-04-0233, voor het 

leggen van 2 duikers in een oppervlaktewaterlichaam 

A. 

03-10-2022 

Z2022-06-

0028/D2022-

09-0739 

IJsseldijk 63 in 

Welsum 

Het vervangen en aanleggen van een tuinschuur in de 

beschermingszone A van een 

primaire waterkering. 

05-10-2022 

Z2022-06-

0024/D2022-

09-2181 

nabij de 

Vrouwenweg en de 

Buntwal in 

Nijkerkerveen 

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden. 06-10-2022 

Z2022-07-

0287/D2022-

09-0933 

het 4de 

wooneiland van 

Rengerswetering in 

Bunschoten-

Spakenburg 

▪ Het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam C  

wat nu A wordt; 

▪ Het graven van een oppervlaktewaterlichaam A; 

▪ Het aanleggen van een steiger langs een toekomstig 

oppervlaktewaterlichaam A; 

▪ Het plaatsen van damwanden langs een 

oppervlaktewaterlichaam A; 

▪ Het aanleggen van een beschoeiing langs een 

oppervlaktewaterlichaam A; 

▪ Het aanleggen van een bootinlaatplaats in een 

oppervlaktewaterlichaam A; 

▪ Het aanbrengen van beplanting langs een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

06-10-2022 

Z2022-09-

0141/D2022-

10-0208 

Meentweg 117 in 

Eemnes 

Het aanleggen van een waterleiding in de kernzone en 

beschermingszone A van een primaire 

waterkering. 

07-10-2022 

Z2022-09-

0193/D2022-

10-0184 

Meentweg 117 in 

Eemnes 

Het verwijderen van een tijdelijke laagspanningskabel 

en het aanleggen van een laagspanningskabel in de 

kernzone en beschermingszone A van een primaire 

waterkering 

07-10-2022 
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Z2022-09-

0057/D2022-

09-1669 

Asschatterweg 80 in 

Achterveld 

Het wijzigen van vergunning Z2019-001413 voor de 

werkzaamheden van het aanleggen van een dam met 

duiker in een oppervlaktewaterlichaam A en diverse 

maatregelen in oppervlaktewaterlichamen C. 

07-10-2022 

 

 

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. 


