
 

 

Verleende vergunningen week 46 – 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 

Z2022-11-

0078/D2022-

11-0469 

Nabij 

Tondensestraat 2 in 

Zutphen 

Het aanleggen van een dam met duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam A en het verwijderen van 

een brug over een oppervlaktewaterlichaam A. 

14-11-2022 

Z2022-09-

0266/D2022-

11-0543 

Boterland 63 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het plaatsen van een kademuur langs een 

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van een 

steiger langs en over een oppervlaktewaterlichaam A. 

15-11-2022 

Z2022-08-

0132/D2022-

11-0550 

Coelhorsterweg 37 

te Hoogland 

Het realiseren van een peilafwijking (verhoging) in 

peilzone GPG_1858 door de aanleg van 2 stuwen nabij 

het nieuw aan te leggen natuurgebied en het 

aanleggen van een duiker in het nieuwe natuurgebied 

ter verbinding van oppervlaktewaterlichaam C, 

WL_28428 en oppervlaktewaterlichaam 

A, de Coelhorsterwetering. 

17-11-2022 

Z2022-09-

0255/D2022-

11-0548 

Slaagseweg 41 in 

Hoogland 

Het onttrekken van oppervlaktewater uit de Wijde 

Wetering voor het beregenen van grasland. 

17-11-2022 

Z2022-10-

0095/ D2022-

11-0654 

Horsterweg 

27 in Leusden 

Het aanleggen van een kabel door middel van het 

uitvoeren van een gestuurde boring en het 

verwijderen van een kabel onder en parallel aan een 

oppervlaktewaterlichaam A (het Valleikanaal) met 

KRW en NVO. 

17-11-2022 

Z2022-10-

0293/D2022-

11-1449 

Boterland 57 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het plaatsen van een damwand langs een 

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van een 

steiger langs en over een oppervlaktewaterlichaam A. 

17-11-2022 

Z2022-06-

0183/D2022-

09-0325 

Van Essenlaan 1 in 

Veenendaal 

Het gedeeltelijk dempen van een 

oppervlaktewaterlichaam A waarbij een deel van de 

demping tijdelijk is, nabij de Schouwheer, de 

Heemraad en de van Essenlaan te Veenendaal 

en het verwijderen van een uitstroomvoorziening van 

een niet meer in gebruik zijnde duiker. 

18-11-2022 

 

 

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. 


