Verleende vergunningen week 10 – 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

WSVVZ2022010102/
D202202-0951

Schimmelpenninck 2

Het behouden van een trap en het plaatsen van

07-03-2022

in Hoevelaken

beplanting op een onderhoudsstrook van een

Z2021-005731/
D202203-0200

Hessenweg 16 A in

Het verleggen van een oppervlaktewaterlichaam C en

Barneveld

het legaliseren vaneen reeds gedempt

oppervlaktewaterlichaam A.
08-03-2022

oppervlaktewaterlichaam C.
WSVVZ2022010165/
D202202-1882

Werverdijk 4 in

Het verwijderen van de fundering van een woning en

Wapenveld

traforuimte uit de kernzone en beschermingszone A

08-03-2022

van een primaire waterkering en van de
onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A.

Z202202-0092/
D202202-0869

Ursulineweg 16 in

Het aanbrengen van een keerwand langs een

Leusden

oppervlaktewaterlichaam A.

Z202202-0104
D202202-0959/

Walhuisweg 25 in

Het aanleggen van een dam met duiker in een

Kootwijkerbroek

oppervlaktewaterlichaam C.

Z2021-005013/
D202202-1278

Tweespan 11-13,

Het aanleggen en behouden van een betonnen

Dissel 64 en

uitstroomvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam

Gersteveld 159 in

A.

08-03-2022

08-03-2022

09-03-2022

Veenendaal
Z2021-005733/
D202201-0117

Pyreneeën 7 in

Het bouwen van een appartementencomplex en

Amersfoort

woningen op de onderhoudsstrook van een

09-03-2022

oppervlaktewaterlichaam A en in de beschermingszone
B van een regionale waterkering.
Z202201-0074/
D202202-2385

Samuel de Marezhof

Het verplaatsen en het plaatsen van bomen langs de

99 in Maarsbergen

beek bij de entree van de Marezhof.

WSVVZ2022010108/
D202202-0064

Gortelseweg 13 in

Het verwijderen van beplanting en het plaatsen van

Vaassen

een schuttingenoverkapping opdeonderhoudsstrook

09-03-2022

10-03-2022

van een oppervlaktewaterlichaam Amet een HENstatus.

Z202202-0116
D202203-0374/

Bosmanshof 1 in

Het plaatsen van een keerwand langs een

Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A.

Spakenburg

11-03-2022
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Pagina

Verleende vergunningen
2 van 2

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.

