
 

 

Verleende vergunningen week 9 – 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 

Z2022-12-0039 

/ D2023-02-

1373 

tussen 

Hamersveldseweg 

127 - 125b 

in Leusden 

Het behouden van een oppervlaktewaterlichaam  27-2-2023 

Z2022-11-

0152/D2023-

02-1526 

Wakkerendijk 

178 in Eemnes 

Het vervangen van een laagspanningskabel in de 

kern- en beschermingszones bijhorende bij de 

primaire waterkering genaamd Wakkerendijk-

Meentweg, Dijkvak Wakkerendijk.  

27-2-2023 

Z2022-10-

0325/D2023-

02-2222 

ter hoogte van 

Sportlaan 2 in 

Heerde 

Het verwijderen van een boom, het aanleggen van 

parkeerplaatsen, het plaatsen van 

een damwand, het aanbrengen van een overstort met 

uitstroomvoorziening en het lozen van hemelwater via 

deze voorziening op een oppervlaktewaterlichaam A 

(Heerderbeek) met HEN-status. 

28-2-2023 

Z2022-11-

0135/D2023-

02-2143 

Nabij de 

Terschellingkade 

182 in Amersfoort 

Het plaatsen van een oeverbeschermende voorziening 

(damwand) langs oppervlaktewaterlichaam A 

(WL_37300). 

28-2-2023 

Z2023-01-

0220/D2023-

02-1473 

Sindelererf in 

Nijkerk 

Het aanleggen van een dam met duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam B.  

1-3-2023 

Z2022-10-

0333/D2023-

02-0818 

nabij 

Apeldoornsestraat in 

Voorthuizen 

Het vervangen van 3 bestaande duikers en het 

plaatsen van 4 nieuwe duikers in 

oppervlaktewaterlichamen B en het aanleggen van een 

stuw in een oppervlaktewaterlichaam B.  

1-3-2023 

Z2023-01-

0170/ D2023-

01-2412 

nabij Zilverschoon 

104 in Apeldoorn 

Het vervangen van brug NO-003 over een 

oppervlaktewaterlichaam A en het tijdelijk plaatsen 

van pontons.  

2-3-2023 

Z2022-11-

0090/D2023-

02-1730 

Laarseweg 20-I in 

Vaassen 

Het onttrekken van grondwater t.b.v. beregening 

vanuit een gebied met een natuurfunctie zijnde natte 

landnatuur inclusief hydrologische beschermingszone. 

2-3-2023 
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Z2023-02-

0361/D2023-

03-0070 

Anthonie 

Fokkerstraat 55 in 

Barneveld 

Het éénmalige lozen van 600 m3 grondwater ten 

behoeve van de ontwikkeling van de bronnen van het 

bodemenergiesysteem. 

2-3-2023 

Z2023-02-0270 

/D2023-02-

2258 

Ursulineweg 22 in 

Leusden 

Het plaatsen van een keerwand bij een 

oppervlaktewaterlichaam B. 

3-3-2023 

Z2022-10-

0063/ D2023-

02-0214 

Barneveldsestraat 

14 in Renswoude 

Het dempen van oppervlaktewaterlichamen B, het 

graven van oppervlaktewaterlichamen A en C en 

overige werkzaamheden t.b.v. het bouwrijp maken 

van Beekweide 2. 

3-3-2023 

Z2022-09-

0268/D2022-

11-2834 

De Empese en 

Tondense Heide in 

Hall 

Het in Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen, 

genoemd De Empese en Tondense Heide te Hall 

uitvoeren van werkzaamheden 

3-3-2023 

 

 

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. 


