
 

 

Verleende vergunningen week 52 – 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-

0137/D2022-

12-1077 

Wakkerendijk 264 in 

Eemnes 

Het uitvoeren van twee sonderingen in de kernzone en 

één sondering in de beschermingszone A van een 

primaire waterkering en het daarnaast uitvoeren van 

grondboringen in de kernzone en beschermingszone A 

van een primaire waterkering. 

28-12-2022 

Z2022-12-

0143/D2022-

12-1115 

Nabij Hessenweg 

168 in Lunteren 

Het wijzigen van de vergunning: Z2022-04-0197 voor 

het aanleggen van een 90 meter lange duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam C, het plaatsen van een 

keerwand langs een oppervlaktewaterlichaam C en 

aanleg van MS-kabels in een 

oppervlaktewaterlichaam C. 

28-12-2022 

Z2022-07-

0105/D2022-

10-0589 

Ter hoogte van 

IJsseldijk 31 in 

Apeldoorn ten 

zuiden van de 

autosnelweg A1 

Het tijdelijk aanleggen van rijplaten op de 

onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A. 

30-12-2022 

Z2022-09-

0319/D2022-

12-0383 

• Tussen Zomerdijk 

32 in Oosterwolde 

t/m de bebouwde 

kom van 

Noordeinde 

• Grachtenweg in 

Oosterwolde tot 

einde fietspad 

• Het aanbrengen van bermbeton langs de 

Zomerdijk binnen de kernzone van de 

primaire waterkering (Noordelijke Randmeerdijk); 

• Het aanbrengen van bermbeton langs de 

Grachtenweg, binnen de onderhoudsstrook van 

een oppervlaktewaterlichaam A (Gelderse Gracht) 

en het asfalteren van de Grachtenweg te 

Oosterwolde tot einde fietspad. 

30-12-2022 

Z2022-09-

0047/D2022-

11-0120 

Ter hoogte van 

Geldersesluis 4 in 

Noordeinde 

Gld 

Het aanleggen van een kabel kruisend met een 

oppervlaktewaterlichaam A en parallel aan- en binnen 

de kernzone en beschermingszone A van een primaire 

waterkering (Noordelijke Randmeerdijk) en binnen 

beschermingszone en waterstaatswerk van een 

overige kering. 

30-12-2022 

 

 

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. 


