Verleende vergunningen week 14 – 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

Z202202-0204/
D202203-1818

Middendijk 87T in

Het leggen van kabels doormiddel van een open

5-4-2022

Nijbroek

ontgraving in een oppervlaktewaterlichaam A en
het daarvoor tijdelijk afdammen van het
oppervlaktewaterlichaam A.

Z202201-0165/
D202203-1172

Watervlo 22 in

Het plaatsen van een telecomkast binnen de

Amersfoort

onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A.

Z202202-0191/
D202203-1000

Eemdijk 66 in

Het bouwen van een kapschuur in het profiel van vrije

Eemdijk

ruimte van een primaire waterkering en binnen de

5-4-2022

5-4-2022

onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A.
Z202203-0135/
D202203-2433

Z2020-004608/
D2021-1002478

Oude Schans 59 in

Het verwijderen van een lagedrukgasleiding in de

Bunschoten-

beschermingszone A van een

Spakenburg

primaire waterkering.

Noordersingel 4 in

Het behouden van een reeds gedeeltelijk gedempt

Eemnes

oppervlaktewaterlichaam A en het ter compensatie

5-4-2022

6-4-2022

verbreden van een oppervlaktewaterlichaam B.
Z202202-0238/
D202203-1823

Ter hoogte van de

Het middels inblazen in een bestaande mantelbuis

Konijnenbergerweg

aanbrengen en hebben van één ø 110mm HDPE

15 in Hattem

glasvezelkabel onder primaire waterkering IJsseldijk

7-4-2022

en onder een A-water (Apeldoorns Kanaal).
Z2021-005848/
D202203-0544

Tussen Eemdijk

Het lozen van hemelwater vanaf bestaand verhard

123a en de Ringweg

oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam A en een

in Eemdijk

oppervlaktewaterlichaam C en het hiervoor aanleggen

7-4-2022

van riolering binnen de beschermingszone A van een
primaire waterkering.
Z202203-0435/
D2022-04-0516

Kanaaldijk 1 A in

Ten behoeve van bodemonderzoek uitvoeren van één

Hattem

handboring 0,50 meter minus maaiveld en twee

8-4-2022

handboringen 6 meter minus maaiveld in de kernzone
van primaire waterkering IJsseldijk.

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.

