
 

 

Verleende vergunningen week 50 – 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 

Z2022-07-0137 

/ D2022-12-

0649 

Wethouder 

Rebellaan 142 

in Barneveld 

Het lozen van hemelwater op een 

oppervlaktewaterlichaam C. 

12-12-2022 

Z2022-07-

0120/D2022-

10-1154 

Stationsweg Oost 

202 in 

Woudenberg 

Het aanbrengen van drie dammen met duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam A, de gedeeltelijke demping 

van een oppervlaktewaterlichaam A door het afdoppen 

van een duiker en plaatsen van een beschoeiing deels in 

een oppervlaktewaterlichaam A, deels in een 

oppervlaktewaterlichaam C. 

13-12-2022 

Z2022-11-

0045/D2022-

12-0545 

A28 in Wezep Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C en het 

leggen van een IT-riool. 

13-12-2022 

Z2022-08-

0081/D2022-

11-0392 

Kerkhofstraat 8 in 

Hattem 

Het plaatsen van een bijgebouw binnen de 

beschermingszone A van een primaire 

waterkering. 

13-12-2022 

Z2022-11-

0192/D2022-

12-0639 

Boterland 67 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het plaatsen van een damwand langs een 

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van een 

steiger langs en over een oppervlaktewaterlichaam A. 

14-12-2022 

Z2022-05-

0038/ D2022-

06-0833 

Korlaarseweg 2 in 

Terschuur 

Het behouden van reeds aangebrachte beplanting op de 

onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A 

(Koddelaarsebeek). 

15-12-2022 

Z2022-09-

0039/D2022-

12-0392 

nabij de 

Zwarteweg 

121 in Oosterwolde 

Gld 

Het tijdelijk plaatsen van een ponton in een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

15-12-2022 

Z2022-11-

0375/D2022-

12-0412 

Nabij 

Schaverenseweg 2 

in Emst 

Het aanleggen van een duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam A (met HEN-status) en een 

ms-station op de onderhoudsstrook van dit 

oppervlaktewaterlichaam A. 

15-12-2022 
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Z2022-09-

0042/D2022-

12-0393 

Naaldeweg in 

Noordeinde 

Het tijdelijk plaatsen van een ponton in een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

15-12-2022 

Z2022-11-

0349/ D2022-

12-0834 

Damakkerweg 

14 in Otterlo 

Het aanleggen van een dam met duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam B. 

16-12-2022 

 

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. 


