Verleende vergunningen week 09 – 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

Z2021-005229/
D202202-0383

IJsselstraat 13 in

Het graven van een gat in de kernzone voor uitvoer

28-02-2022

Empe

van laswerk en het leggen van een kabel en uitvoeren
van laswerk in de beschermingszone A van een
primaire waterkering.

Z2021-005565/
D202201-0004

Achter Ribesstraat

•

17 in Ederveen

Het verwijderen van een duiker (DKU-60721)uit

28-02-2022

een oppervlaktewaterlichaam C (WL-106285)
•

Het dempen zonder duiker van een deel van een
oppervlaktewaterlichaam C (WL-12759) en

•

Het dempen met duiker van een deel van een
oppervlaktewaterlichaam C (WL-19025) en het ter
compensatie van de verloren gegane waterberging
vanwege de demping met duiker middels

•

Het graven van een oppervlaktewaterlichaam C
inclusief

•

Het leggen van een verbindingsduiker tussen het
te graven oppervlaktewaterlichaam en het
openblijvende deel van het
oppervlaktewaterlichaam C (WL-19025).

Z202201-0029/
D202202-1653

Groep 6 in Leersum

Het plaatsen van een afrastering langs een

01-03-2022

oppervlaktewaterlichaam A met onderhoudsstrook en
het legaliseren van een demping van een
oppervlaktewaterlichaam C.

Z2021-005352/
D202202-1174

Nieuwe Molenweg

Het aanleggen en verwijderen van leidingen langs een

19 in Wenum Wiesel

oppervlaktewaterlichaam A.

Z202201-0134/
D202202-1344

Tussen de

Het aanleggen van bermverharding langs de openbare

Bloklandsweg in

weg binnen de beschermingszone A van een primaire

Bunschoten

waterkering.

02-03-2022

02-03-2022

Spakenburg en
Eemdijk 2 in Baarn
Z2021-005255/
D2021-1032706

Boshuisweg 17 in De

Het behouden van een hekwerk langs een

Glind

oppervlaktewaterlichaam A.

03-03-2022

Onderwerp
Pagina

Verleende vergunningen
2 van 2

WSVVZ2021120010/
D202202-1346

Nabij Bellefleur 1 in

Het vervangen van een brug over een

Wageningen

oppervlaktewaterlichaam A.

Z202201-0115/
D202202-1421

Arent toe

Het weigeren van het wijzigen van de

Boecoplaan in Elburg

watervergunning met kenmerk Z2021-000883/D2021-

03-03-2022

03-03-2022

1008453, datum 5 mei 2021. Het verzoek betreft het
wijzigen van de spleetbreedte van de roosters in een
oppervlaktewaterlichaam A.
Z202202-0183/
D202202-1427

Wakkerendijk 27 in

Het organiseren van een evenement in een

Eemnes

oppervlaktewaterlichaam A (Eemnesservaart) en het

03-03-2022

realiseren van een tijdelijke oversteek in een
oppervlaktewaterlichaam C.
Z202202-0369/
D202202-2347

Buurtsdijk 1 in

Het wijzigen van vergunning Z2020-000174,voor de

Hooglanderveen

werkzaamheden van een keerwand en vlonder.

03-03-2022

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.

