
 

 

Verleende vergunningen week 7 – 2023 
 

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 

Z2022-12-0130 

/ D2023-02-

0233 

ten noorden van de 

Randweg in 

Leusden, ter hoogte 

van Inspiratielaan 1 

Het tijdelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam 

B en het aanbrengen van een tijdelijke duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam B. 

13-2-2023 

Z2023-01-

0423/D2023-

01-3068 

De Kooihoek 7 in 

Bunschoten-

Spakenburg 

Het wijzigen van vergunning Z2022-04-0154/D2022-

12-1828, voor grondwateronttrekking ten behoeve 

van het productieproces. 

13-2-2023 

Z2022-10-

0112/D2023-

01-0709 

Hoenwaardsebrug 2 

in Hattem 

Het behouden van een hekje in de beschermingszone 

A van een primaire waterkering en op de 

onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A. 

13-2-2023 

Z2022-11-

0142/D2023-

02-1054 

De Bleek 1A in 

Hattem 

• aanleggen van totaal 21 meter 

laagspanningskabel in de kern- en 

beschermingszone A behorende bij primaire 

waterkering IJsseldijk; 

• het plaatsen van een laadpaal in de 

beschermingszone A behorende bij 

primaire waterkering IJsseldijk. 

14-2-2023 

Z2022-12-

0040/D2023-

02-1095 

Wakkerendijk 50 in 

Eemnes 

Het aanleggen van een laagspanningskabel en 

lagedrukgasleiding in de kernzone en 

beschermingszone A van een primaire waterkering. 

15-2-2023 

Z2022-12-

0140/D2023-

02-1078 

Griendweg 4 in 

Amersfoort 

Het aanleggen van een steiger in en over een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

15-2-2023 

Z2022-11-

0132/D2023-

02-0375 

Groot Agteveldlaan 

13 in Achterveld 

Het plaatsen van een keerwand door het verhogen van 

de bestaande beschoeiing langs het 

oppervlaktewaterlichaam B (WL_109853). 

16-2-2023 

Z2022-09-

0278/ D2022-

10-1955 

Dragonderweg 8 in 

Veenendaal 

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. het 

bouwrijp maken van woonwijk Groenpoort. 

16-2-2023 
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Z2022-11-

0276/D2023-

02-0991 

nabij de 

Wakkerendijk 50-56 

in Eemnes 

Het aanleggen van één mantelbuis en een kabeltracé 

in de kern- en beschermingszones 

behorende bij de primaire waterkering genaamd 

Wakkerendijk-Meentweg, Dijkvak Wakkerendijk.  

16-2-2023 

Z2022-11-

0133/D2023-

02-0376 

Groot Agteveldlaan 

11 in Achterveld 

Het plaatsen van een keerwand door het verhogen van 

de bestaande beschoeiing langs het 

oppervlaktewaterlichaam B (WL_109853) 

16-2-2023 

Z2022-09-

0122/D2023-

01-3162 

Eemdijk en 

Zuidereind in Baarn 

Het plaatsen van toeristische informatieborden in de 

kernzone en beschermingszone A van een primaire 

waterkering. 

17-2-2023 

 

 

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. 


