Verleende vergunningen week 03 – 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:
Vergunningnummer

Locatie

Omschrijving

Datum
vergunning

Z2021-005451

Wesselseweg 23 in

Het behouden van hekwerken op de onderhoudsstrook

17-01-2022

Barneveld

van een oppervlaktewaterlichaam A

Lichtpenweg 6 in

Het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve

Amersfoort

van de realisatie van een woontoren met gebouwen A,

Z2021-005750

18-01-2022

B en C
Z2021-003489

nabij het Spaanse

Het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen, het

Leger 1 in Nijkerk

dempen van oppervlaktewaterlichamen C, het lozen

20-01-2022

van hemelwater afkomstig vanaf nieuw verhard
oppervlak op oppervlaktewaterlichamen, het
aanleggen van dammen met duikers, het aanleggen
van stuwen en het aanleggen van wadi’s
Z202201-0074

Mezenbergerweg 11

•Het verwijderen van een bestaande dam met duiker;

in Doornspijk

•Het leggen van een twee nieuwe dammen met

20-01-2022

duiker;
•Het aanleggen van een pad in de onderhoudsstrook
van een oppervlaktewaterlichaam.
Bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in
en nabij een oppervlaktewaterlichaam A (Gagelerbeek
oost)
Z2021-005385

Waterstraat 12 in

Het plaatsen van een keerwand en het aanbrengen

Vaassen

van een uitstroomvoorziening nabij een

20-01-2022

oppervlaktewaterlichaam A
Z2021-005326

Lisidunahof in

Het wijzigen van vergunning Z2020-002776/D2020-

Leusden

1017737,voor de werkzaamheden van het realiseren

20-01-2022

van waterberging voor inbreiding Lisidunahof te
Leusden
Z2021-005365

Leijenhorst 11 in

Het plaatsen van een hekwerk, bodembedekking, een

Hoevelaken.

schutting en het behouden van een stenen muurwerk

20-01-2022

in een oppervlaktewaterlichaam A
Z2021-005718

Vicarieweg 58 in

Het behouden van drie reeds gedempte

Nunspeet

oppervlaktewaterlichamen C en een reeds gegraven
oppervlaktewaterlichaam C

20-01-2022

Onderwerp
Pagina

Z2021-005490

Verleende vergunningen
2 van 2

nabij Jachtopziener

Het vervangen van een brug over een

in Leusden

oppervlaktewater A, WL_12497, en het vervangen van

21-01-2022

de beschoeiing
Z202201-0034

Z2021-005026

Vierzinnen 15 in

Het aanleggen van een keerwand langs een

Scherpenzeel

oppervlaktewaterlichaam B

Turfsteker 11 in

Het aanleggen van een keerwand en een vlonder in de

Veenendaal

beschermingszone van oppervlaktewaterlichaam A

21-01-2022

21-01-2022

met code WL_111746

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.

