Verleende vergunningen
week 10 - 2020
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:
VergunningLocatie
Omschrijving
nummer
Z2019-001829/

Bandijk 20A in

Het aanleggen van elektrakabels in de kernzone van

D2019-1001574

Terwolde

een waterkering.

Z2019-003511/

Nijverheidsstraat 24

Het aanbrengen van bodembescherming in een

D2019-1007347

in Nijkerk

oppervlaktewaterlichaam A, de Arkervaart.

Z2020-000491/

nabij Spoorstraat 12

Het afkoppelen van bestaande verharding van de

D2020-1003597

in Nijkerk

Spoorstraat en het brengen van het hemelwater in

Z2020-000443/

Voorsterweg 38 in

Het ambtshalve wijzigen van een watervergunning

D2020-1002256

Loenen

voor het kunnen afvoeren van de Zeer

Datum
vergunning
2-3-2020
2-3-2020
2-3-2020

de Kwade Beek.
3-3-2020

Zorgwekkende Stof boorzuur via de
zuiveringsinstallatie van het bedrijf op
oppervlaktewater.
Z2019-003547/

nabij Bandijk 20 in

Het aanleggen van een laagspanningskabel door

D2020-1000809

Terwolde

middel van een boring in de kernzone van een

4-3-2020

primaire waterkering te weten het aanbrengen en
behouden van een kabel in het rivierbed aan de
linkerzijde van de Geldersche IJssel.
Z2020-000588/

Oostdijk 1 in

Het uitvoeren van sonderingen en grondboringen in

D2020-1003115

Bunschoten-

de kernzone en beschermingszone A van een

Spakenburg

primaire waterkering.

Z2019-003829/

Kwekersweg 2 in

Het aanleggen van kabels in de beschermingszone A

D2020-1003133

Amersfoort

van een primaire waterkering en onder een

4-3-2020

5-3-2020

oppervlaktewaterlichaam A door.
Z2020-000327/

nabij de Veerweg in

Het leggen van een glasvezelkabel in de kernzone en

D2020-1004018

Renkum

beschermingszone A van een overige waterkering.

Z2019-003215/

nabij Hondsdraf 14 in

Het gebruik maken van de Hoevelakense Beek door

D2019-1005814

Voorthuizen

het leggen van een dam met duiker en het kruisen

Z2020-000081/

ter hoogte van

Het legaliseren van een gedempt oppervlaktewater-

D2020-1001073

Hoefbladlaan 10 in

lichaam C tussen de Groeperlaan en de Hopeseweg

Scherpenzeel

in Scherpenzeel.

Z2020-000085/

Van Steenbergenlaan

Het plaatsen van een damwand met vlonder langs

D2020-1002669

40 in Woudenberg

een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2019-001829/

Nieuwe Maatsweg en

Het behouden van een reeds aangelegde

D2019-1001574

‘t Raboes in Eemnes

glasvezelkabel in de kernzone en beschermingszone

5-3-2020
6-3-2020

met een rioolleiding.

A van een regionale waterkering.

6-3-2020

6-3-2020
6-3-2020
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Z2020-000389/

aan de Bekenstraat in

Het aanleggen van een voetgangersbrug over een

D2020-1002665

Voorst

oppervlaktewaterlichaam A (Sloot Keizershof) aan de

6-3-2020

Kerkstraat te Voorst, het plaatsen van een
welkomstbord en het plaatsen van bewegwijzeringspaaltjes op de onderhoudsstrook van een
oppervlaktewaterlichaam A.
Z2020-000424/

Zuidergracht 31 en 37

Het verlengen van twee bestaande duikers in een

D2020-1003558

in Soest

oppervlaktewaterlichaam A en het plaatsen van een

6-3-2020

damwand langs dit oppervlaktewaterlichaam A.
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.

