Verleende vergunningen week 11 – 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

Z202201-0191/
D202202-1130

Wakkerendijk 88 in

Het aanleggen van middenspanningskabels en een

14-03-2022

Eemnes

glasvezelkabel en het hiervoor via een gestuurde
boring kruisen van een primaire waterkering.

Z2021-001993/
D2021-1025114

Zwolseweg 71 in

Het behouden van een reeds gelegde rioolbuis in een

Wenum Wiesel

oppervlaktewaterlichaam A en het daartoe alsnog

14-03-2022

aanbrengen van bodem-en taludbescherming.
Z2021-005836/
D202202-0648

Ter hoogte van

Het dempen van oppervlaktewaterlichamen C,het

Wezenland in

graven van oppervlaktewaterlichamen, bergingen en

Nunspeet

wadi’s, het aanleggen van dammen met duikers, het

14-03-2022

lozen van hemelwater op oppervlaktewater afkomstig
van extra verhard oppervlak. Deze werkzaamheden
worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een
nieuwbouwwijk (Molenbeek).
Z202201-0151/
D202203-0022

Donkervoorterweg 1

Het behouden van een reeds aangelegde loopbrug

A in Barneveld

over een oppervlaktewaterlichaam A en beplanting

15-03-2022

langs dit oppervlaktewaterlichaam A.
Z202202-0389/
D202203-0378

Ter hoogte van

Het lozen van grondwater op oppervlaktewaterlichaam

Baankstraat te

C, de Wapsumsebeek, bij lage en normale

Brummen

waterstanden in de IJssel.

Z2021-003141/
D2021-1022815

Zuidereind 35 in

Het plaatsen van een trafostation in de

Baarn

beschermingszone A van een primaire waterkering.

Z2021-004987
D20211034051/

Nabij de Varelseweg

Het behouden van een vlonder in een

211 in Hulshorst

oppervlaktewaterlichaam A en een hekwerk op de

Z202201-0214/
D202202-1345

Snoekbaars 37 in

Het aanleggen van een vlonder over en het plaatsen

Veenendaal

van een keerwand bij een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2021-005016
D202112-0196/

Duindoorn 11 aan de

Het in zijn geheel weigeren van de gevraagde

Varelseweg 211 in

watervergunning ten behoeve van het behouden van

Hulshorst

een dakpannen beschoeiing.

15-03-2022

15-03-2022

15-03-2022

onderhoudsstrook van het oppervlaktewaterlichaam A.
15-03-2022

16-03-2022

Onderwerp
Pagina

Z2021-004988/
D2021-1034169

Verleende vergunningen
2 van 2

Wilg 36 aan de

Het behouden van een beschoeiing aan de Varelse

Varelseweg 211 in

Beek.

16-03-2022

Hulshorst
Z2021-004990/
D202112-0195

Wilg 37 aan de

Het behouden van een stalen hekwerk in de

Varelseweg 211 in

onderhoudszone van een oppervlaktewaterlichaam A

Hulshorst

en het behoud van een beschoeiing in een

16-03-2022

oppervlaktewaterlichaam A.
WSVVZ2022010177/

Ter hoogte van de

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C, het

Middeldijk 20 in

verbreden van een oppervlaktewaterlichaam C en het

Hattemerbroek

leggen van een lange duiker tussen twee

16-03-2022

oppervlaktewaterlichamen C.

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.

