Verleende vergunningen
Week 36- 2018

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:

Vergunningnummer

Locatie

Omschrijving

Datum
vergunning

1302738/1311510

Nabij Nijlantsingel 45
in Wageningen

Het op 2 plekken verleggen van
oppervlaktewaterlichaam C en het verbinden van
de greppel met de grote vijver in plan Kortenoord
(een oppervlaktewaterlichaam A) met een duiker.

03-09-2018

1305099/1311740

Eemdijk 126a in
Eemdijk

Het legaliseren van diverse reeds uitgevoerde
werken in de beschermingszone A en de kernzone
van de primaire waterkering.

03-09-2018

1304556/1312058

Kruising
Energieweg/Hogeweg
in Amersfoort

Het plaatsen van een reclamemast in een
oppervlaktewaterlichaam A, het tijdelijk afdammen
en leegpompen ervan en de aanleg van een
tijdelijke watergang.

06-09-2018

1302662/1312011

Arkersluisweg 30 in
Nijkerk

Het slopen van een schuur binnen de
beschermingszone A van een primaire waterkering.

06-09-2018

1298781/1312251

Grebbedijk 26 in
Wageningen

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam met
een dijkdrain en het verleggen van een
oppervlaktewaterlichaam binnen de
beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte
van een primaire waterkering.

06-09-2018

1306627/1312133

Kruising van de
Rijksstraatweg en Al
in Wilp (GLD)

Het uitvoeren van sonderingen in de kernzone en
beschermingszone A van de primaire waterkering.

06-09-2018

1306934/1312256

Zuidereind 5 in Baarn

Het aanleggen van een glasvezelkabel in de
kernzone en beschermingszone A van de
Eemlandse Dijk (Primaire Waterkering).

06-09-2018

1303935/1312030

Nabij Molecaten 7 in
Hattem

Het houden van een samengestelde wedstrijd voor
paarden op 12 en 13 oktober 2018 waarbij de
volgende beken en sprengen worden gekruist: de
Kleine Spreng, de Molecatense Beek en de Spykerof Spaanse Spreng.

06-09-2018

1039120/1312232

Marsstraat 3 in Wilp

De legalisatie van het herbouwen van een vlonder
aan een oppervlaktewaterlichaam A.

06-09-2018
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1298874/1313236

Ter hoogte van de
Kamperdijk te Elburg

Het aanbrengen van grond binnen de kernzone en
beschermingszone A van een primaire waterkering
(Noordelijke Randmeerdijk);
De werkzaamheden worden uitgevoerd in verband
met de aanleg van een parkeerterrein.

07-09-2018

Voor vragen over de vergunning of over de bezwarenprocedure kunt u 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.

