
 

 

Verleende vergunningen week 41 – 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 

Z202203-

0416/D2022-

09-1227 

Provinciale weg 

N348 in Spankeren 

Het gedeeltelijk vervangen van de provinciale weg 

N348 te Spankeren binnen de kernzone en 

beschermingszone A van de IJsseldijk, het verwijderen 

en aanbrengen van bomen en hagen en het 

afkoppelen van hemelwater en het daarvoor 

aanleggen van een HWA-riolering binnen de kernzone 

en beschermingszone A van de IJsseldijk. 

10-10-2022 

Z2022-07-

0094/D2022-

09-2252 

Laakweg en 

Grubbenvorstkade 

95 in Amersfoort 

Het verwijderen en opnieuw aanleggen van een weg in 

de kernzone en beschermingszone A van een regionale 

waterkering en ter hoogte van twee 

oppervlaktewaterlichamen A. 

11-10-2022 

Z2022-10-

0003/D2022-

10-0121 

nabij Westdijk 40 en 

Westdijk 45 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het plaatsen van peilbuizen in de kernzone van een 

primaire waterkering. 

11-10-2022 

Z2022-07-

0039/D2022-

10-0326 

Wolframkade in 

Amersfoort 

Het vervangen van een damwand langs een 

oppervlaktewaterlichaam A (Eem) 

12-10-2022 

Z2022-07-

0282/D2022-

10-0680 

Boterland 47 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het plaatsen van een damwand langs een 

oppervlaktewaterlichaam A 

13-10-2022 

Z2022-10-

0136/D2022-

10-0933 

Amersfoort ter 

hoogte van de 

kruising Laan van 

Bovenduist\ 

Bergenboulevard 

Het wijzigen van vergunning met ons kenmerk 

Z2022-06-0274\D2022-08-0477 voor wat betreft het 

voorschrift voor een bootinlaatplaats en het voorschrift 

m.b.t. de beschoeiing. 

13-10-2022 
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Z2022-08-

0098/D2022-

10-0696 

Boterland 69 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het plaatsen van een damwand langs een  

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van een 

steiger langs en over een oppervlaktewaterlichaam A. 

13-10-2022 

Z2022-05-

0005/D2022-

09-2276 

Laan van de 

Ram in Apeldoorn 

Het graven van een wadi, het aanbrengen van 

beplanting op de onderhoudsstrook van een 

oppervlaktewaterlichaam A en het brengen van water 

in een oppervlaktewaterlichaam vanaf nieuw verhard 

oppervlak. 

13-10-2022 

Z2022-06-

0335/D2022-

09-0644 

Gelders 

Benedeneind 18 

in Veenendaal 

Het vervangen van een brug over een 

oppervlaktewaterlichaam A (Nieuwe Wetering). 

14-102-2022 

Z2022-09-

0339/D2022-

10-0801 

Oude Nijkerkerweg 

in Ermelo 

Het lozen van onttrokken grondwater ter hoogte van 

Oude Nijkerkerweg te Ermelo t.b.v. aanbrengen van  

drains onder nieuw te maken vijvers. 

14-10-2022 

Z2022-10-

0120/D2022-

10-0703 

Moorsterweg 9 in 

Woudenberg 

Het plaatsen van stuw 2 op een andere locatie dan 

oorspronkelijk vergund, onder zaaknummer Z2020-

003087  

14-10-2022 

Z2022-08-

0137/D2022-

10-0181 

Voorsterklei 15 

in Voorst 

Het kruisen van een primaire waterkering doormiddel 

van een gestuurde boring voor het leggen van een 

glasvezelkabel. 

14-10-2022 

Z2022-08-

0198/D2022-

10-0118 

nabij Laapeerseweg 

2 in Leusden 

Het vervangen van een kapotte duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam A (Lapeerse 

Beek). 

14-10-2022 

 

 

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. 


