
 

 

Verleende vergunningen week 8 – 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-

0208/D2023-

01-3163 

Buurskamp 5 in 

Wezep 

Het lozen van hemelwater op oppervlaktewater 

afkomstig van extra verhard oppervlak.  

20-2-2023 

Z2022-10-

0144/D2023-

02-0348 

Wederik 14 in 

Oldebroek 

Het behouden van een houten keerwand, hekwerk en 

een trappetje langs een oppervlaktewaterlichaam A 

(Bovensloot). 

20-2-2023 

Z2022-12-

0148/D2023-

01-1965 

nabij Polweg 5 in 

Wezep 

Het aanleggen van twee dammen met duikers in een 

oppervlaktewaterlichaam A (Koppelsloot). 

21-2-2023 

Z2023-01-

0280/D2023-

02-0489 

Frans Jacobsweg 54 

in Bunschoten-

Spakenburg 

Het vervangen van een duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam A en het hiervoor tijdelijk 

afdammen van dit oppervlaktewaterlichaam A. 

21-2-2023 

Z2022-12-

0137/D2023-

02-1183 

ten zuiden van de T-

splitsing met de 

Akkerweg in Nijkerk 

Het vervangen van een duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam B onder de N301 

(Zelderseweg) te Voorthuizen.  

21-2-2023 

Z2023-02-

0201/ D2023-

02-1938 

Weg door de Plas 8 

in Brummen 

Het lozen van grondwater op een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

22-2-2023 

Z2022-12-

0123/D2023-

02-0974 

Zevenhuizerstraat 

285 in Bunschoten- 

Spakenburg 

Het beduikeren van een oppervlaktewaterlichaam C 

binnen het poldergebied en het ter compensatie 

graven van een oppervlaktewaterlichaam C binnen het 

poldergebied. 

22-2-2023 
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Z2022-10-

0185/ D2022-

12-0925 

Veldbloemenlaan 

102 in Elburg 

Het behouden van een duiker met overstortmuur in 

een oppervlaktewaterlichaam C. 

23-2-2023 

Z2023-01-

0297/D2023-

02-0787 

Havenstraat 25 in 

Wageningen 

Het behouden van een uitbouw van een woning in de 

beschermingszone A van een primaire waterkering 

(Grebbedijk).  

23-2-2023 

Z2022-10-

0114/ D2022-

12-1003 

nabij de Ruurd 

Visserstraat 55 in 

Achterveld 

Het bouwrijp maken van het zuidelijke deel van het 

projectgebied Mastenbroek door 

aanleg van verharding, het plaatsen van stuwen in een 

oppervlaktewaterlichaam 

B en het graven en dempen van 

oppervlaktewaterlichamen  

24-2-2023 

 

 

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. 


