Verleende vergunningen
week 12 - 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
Z2020-000147/

De Heygraeff 9 in

Het wijzigen van de watervergunning met kenmerk

D2020-1004618

Woudenberg

1346819/1357803 van 5 februari 2019 voor het

Datum
vergunning
17-3-2020

aanleggen van drie dammen met duiker in een
oppervlaktewaterlichaam A en het legaliseren van een
aantal dempingen van oppervlaktewater-lichamen C.
Voorschrift 15, met betrekking tot de lengte van en
het aantal dammen met duikers, is gewijzigd.
Z2020-000149/

Middeldijk 33 in

Het wijzigen van de watervergunning met kenmerk

D2020-1001445

Hattemerbroek

877229/946466 van 7 juli 2017 voor het aanleggen

17-3-2020

van een windmolenpark en het hiervoor realiseren van
nieuw verhard oppervlak, het gedeeltelijk dempen van
2 bestaande oppervlaktewaterlichamen C, het graven
van oppervlaktewaterlichamen C, het aanleggen van
een duiker in de Gelderse Stouwe, het aanleggen van
een weg langs de Gelderse Stouwe en het aanleggen
van dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen
C. Voorschriften 7, 15, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en
35, betreffende onder meer de geldigheidsduur van de
vergunning, de maatvoering van de
oppervlaktewaterlichamen en de dammen met
duikers, zijn gewijzigd.
Z2020-000454/

nabij Zuidereind 11

Het tijdelijk opzetten van het waterpeil in een

D2020-1004898

in Baarn

oppervlaktewaterlichaam C in het poldergebied

17-3-2020

en het aanleggen van een dam met duiker in een
oppervlaktewaterlichaam C in het poldergebied.
Z2020-000596/

Meentweg 117 in

Het aanleggen van een laagspanningskabel in de

D2020-1005419

Eemnes

kernzone en beschermingszone A van een primaire

17-3-2020

waterkering.
Z2020-000263/

aan de Baak van

Het bouwen van een woning langs een

D2020-1003874

Sint Philipsland in

oppervlaktewaterlichaam A en het hiervoor

Amersfoort

tijdelijk afdammen van het oppervlaktewaterlichaam

18-3-2020

A.
Z2020-000761/

bij Doornsteeg 2 in

Het ambtshalve verlenen van een watervergunning

D2020-1003783

Nijkerk

voor het tijdelijk afdammen van de Breede Beek.

Z2020-000402/

nabij De Steeg 4 in

Het aanleggen van middenspanningskabels en het

D2020-1005586

Woudenberg

hiervoor onder andere uitvoeren van een gestuurde
boring onder het Valleikanaal door.

18-3-2020
19-3-2020
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Onderwerp
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Z2019-003876/

nabij De Venen 4A

Het aanleggen van een damwand in een

D2020-1002772

in Lunteren

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2019-003905/

nabij de Hogeweg in

Het woonrijp maken van Hogekwartier veld 5 en het

D2020-1001116

Amersfoort

hiervoor aanleggen van 2 wadi's, het aanleggen van

20-3-2020
20-3-2020

een stuw en een uitstroomvoorziening.
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.

