Verleende vergunningen
week 13 – 2019

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

1356127/1369530

ter hoogte van de

Het verwijderen en aanbrengen van beplanting in

26-3-2019

Geldersedijk 14 in

de kernzone en beschermingszone A van de

Hattem

primaire waterkering (IJsseldijk).

Heiligenbergerweg 5

Het plaatsen van een stuw in een

in Leusden

oppervlaktewaterlichaam C, het graven van een

1346423/1369431

26-3-2019

oppervlaktewaterlichaam C en het aanleggen en
verwijderen van beplanting bij een
oppervlaktewaterlichaam A.
1359589/1369455

Eemdijk 62 in Eemdijk

Het bouwen van een woning in de beschermings-

26-3-2019

zone A van de primaire waterkering Eemdijk.
1363223/1369406

Groene Grens 16 in

Het aanleggen van een vlonder en een keerwand

Veenendaal

met een rij tegels nabij een oppervlaktewater-

26-3-2019

lichaam A.
1356232/1369426

1360470/1369451

1358201/1370012

bij Rondweg

Het legaliseren van een vrijvervalrioolleiding door

38 in Zwartebroek

een oppervlaktewaterlichaam B.

ter hoogte van

Het lozen van grondwater vrijkomend bij een
m3/h)

Harderwijkerweg 267

bouwputbemaling (100

in Hulshorst

oppervlaktewaterlichaam B.

aan de Platanenstraat

Het legaliseren van het dempen van een

60 in Zwartebroek

oppervlaktewaterlichaam C en het leggen van een

26-3-2019

26-3-2019

op een
28-3-2019

duiker in een oppervlaktewaterlichaam C.
1361309/1370060

1357547/1369978

t.h.v. Oude Molenweg

Het leggen van een dam met duiker in een

15 in Doornspijk

oppervlaktewaterlichaam A (Pangelerbeek).

nabij Valkhof 64 in

Het bouwen van een brug, het verplanten van

Barneveld

bomen, het aanbrengen van een steiger,
stapstenen en speelelementen over en bij een
oppervlaktewaterlichaam A en het graven van
wadi's.

28-3-2019

28-3-2019

Datum
Onderwerp
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1347089/1370009

Veenderij Veenendaal

Het bouw- en woonrijp maken van eiland L in de

eiland L

Veenderij te Veenendaal: het lozen van water

28-3-2019

afkomstig van nieuw verhard oppervlak in een
oppervlaktewaterlichaam A middels drie
uitstroomvoorzieningen, het graven van een
oppervlaktewaterlichaam A, het dempen van (een
deel van) vijf oppervlaktewaterlichamen C (WL62981, WL-15482, WL-59398, WL-64209 en WL64211), het aanleggen van een kademuur langs
een oppervlaktewaterlichaam A, het aanleggen
van een dam met duiker in een
oppervlaktewaterlichaam A, het aanleggen van
twee loop- en fietsbruggen over een
oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van
vijf vlonders.
Voor vragen over de vergunning of over de bezwarenprocedure kunt u 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.

