Verleende vergunningen
week 13 - 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
Z2020-000353/

Paardenkamp 30 in

Het wijzigen van de watervergunning van 30 oktober

D2020-1004230

Bunschoten-

2019 met kenmerk Z2019-002813 voor het hebben

Spakenburg

van een keerwand. De wijziging betreft het dichter op

Datum
vergunning
23-3-2020

de beschoeiing plaatsen van de keerwand dan eerder
was bepaald. Er is een voorschrift aan de vergunning
toegevoegd.
Z2019-003621/

Van Kanaalstraat

het aanleggen van een oppervlaktewaterlichaam A,

D2020-1000379

naar Stationsstraat

met daarin een beekprikpoel, een duiker, 2 vistrappen,

in Apeldoorn

2 bruggen, een schuifafsluiter, een sifonduiker, het

24-3-2020

afkoppelen van meer dan 0,15 ha verhard oppervlak
van de Kanaalstraat naar Stationsstraat te Apeldoorn
en het afdoppen van drie bestaande duikers onder de
Stationsstraat te Apeldoorn.
Z2020-000049/

t.h.v.

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C en

D2020-1001770

Mezenbergerweg

het ter compensatie vergraven van een gedeelte van

20A in Doornspijk

een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-000480/

Buntwal 7 in

Het aanleggen van een duiker in een

D2020-1005186

Nijkerkerveen

oppervlaktewaterlichaam B.

Z2020-000435/

Mookweg in

Het graven van een oppervlaktewaterlichaam C en het

D2020-1005210

Amersfoort

aanleggen van beschoeiing langs dit

24-3-2020

24-3-2020
25-3-2020

oppervlaktewaterlichaam C.
Z2020-000910/

Hoekstraat 10 in

Het verwijderen van een lagedruk gasleiding binnen de

D2020-1005668

Bunschoten-

kernzone en beschermingszone A van een primaire

Spakenburg

waterkering.

Z2020-001057/

Panhuis 89 in

Het aanleggen van een uitstroomvoorziening in een

D2020-1005847

Veenendaal

oppervlaktewaterlichaam A zijnde een KRW

25-3-2020

25-3-2020

waterlichaam.
Z2019-003261/

Smeerweg 20 in

Het verhogen van twee bruggen over een

D2020-1004248

Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A (Rengerswetering Noord).

26-3-2020

Spakenburg
Z2020-000190/

Hoenwaardseweg in

Het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de

D2020-1005540

Hattem

beschermingszone A en kernzone van een overige

27-3-2020

waterkering.
Z2020-000438/

IJsselsteyn 1 in

Het aanleggen van een kabel in de beschermingszone

D2020-1006082

Spankeren

A van een primaire waterkering (IJsseldijk).

27-3-2020
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Z2020-000837/

Kerkdijk 13 in

Het behouden van het dempen van een

D2020-1004716

Heerde

oppervlaktewaterlichaam C en het aanleggen van een

27-3-2020

IT-riool.
Z2020-001020/

nabij Bandijk 20 in

Het aanleggen van een waterleiding door middel van

D2020-1006209

Terwolde

een boring in de kernzone van een primaire

27-3-2020

waterkering en het aanbrengen en behouden van een
waterleiding in het rivierbed aan de linkerzijde van de
Geldersche IJssel.
Z2020-001025/

Aalscholver 2 in

Het plaatsen van een keerwand langs een

D2020-1006105

Veenendaal

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-000452/

Ursulineweg 12 in

Het wijzigen van vergunning 1336457 van 5 februari

D2020-1006107

Leusden

2019 voor het bouwrijp maken van het

27-3-2020
27-3-2020

bedrijventerrein De Buitenplaats. Voorschrift 15 m.b.t.
de maatvoering van de dam met duiker is gewijzigd.
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.

