Verleende vergunningen
week 15 - 2018

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

1022529/1039014

nabij Stationsweg

Het wijzigen van watervergunning met kenmerk

9-4-2018

50 in Barneveld

881737/908365 van 23 februari 2017 voor het
dempen van een deel van een
oppervlaktewaterlichaam C, het vervangen van een
duiker in een oppervlaktewaterlichaam A
‘Esvelderbeek’ en het aanbrengen van een
uitstroomvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam
A ‘Esvelderbeek’ nabij Stationsweg 50 te Barneveld.
De wijziging betreft het additioneel plaatsen van 2
schrikhekken bij de in- en uitstroomzijde van de
duiker in de Esvelderbeek en het verlagen van de
onderhoudsstrook.

1021927/1039050

1027105/1039325

De Oude

Het uitvoeren van een bronbemaling en het lozen van

Klarenbeek 20 in

bemalingswater op de Schoolbeek, een

Ugchelen

oppervlaktewaterlichaam A met natuurfunctie.

Wakkerendijk 88

Het uitvoeren van grondboringen in de kernzone van

en de Stammeweg

de primaire waterkering Wakkerendijk en het graven

in Eemnes

van proefsleuven in de kernzone en

9-4-2018

10-4-2018

beschermingszone A van de primaire waterkering
Wakkerendijk.
1024638/1039317

Het graven van een oppervlaktewaterlichaam C.

10-4-2018

Rumelaarseweg 33

Het verwijderen van een dam met twee naast elkaar

12-4-2018

in Woudenberg

gelegen duikers uit een oppervlaktewaterlichaam A.

ter plaatse van de

Het aanbrengen van verharding in de kernzone en

Havenkade 31 in

Beschermingszone A van de Noordelijke

Elburg

Randmeerdijk en langs een oppervlaktewaterlichaam

nabij de Eekweg in
Epe

1021762/1040362

942738/1040147

A (reeds aangelegd).

12-4-2018
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1024491/1040349

nabij de Edisonlaan

Het wijzigen van de watervergunning van 24 januari

in Apeldoorn

2018 met kenmerk 997823/1015465 voor het

12-4-2018

herinrichten van de Beek in Kerschoten nabij de
Edisonlaan te Apeldoorn. De wijziging betreft het
intrekken en opnieuw voorschrijven van een
voorschrift ten behoeve van vistrap 1.
1021541/1040120

ter plaatse van

Het lozen van hemelwater afkomstig van extra

Podium 9 in

verhard oppervlak en het ter compensatie hiervan

Amersfoort

graven van een oppervlaktewaterlichaam met stuw,

12-4-2018

een wadi en een infiltratie-ven.
1016502/1040084

nabij

Het legaliseren voor het dempen van een

Platanenstraat 88

oppervlaktewaterlichaam.

12-4-2018

in Zwartebroek
1027408/1040406

1028307/1040688

ter hoogte van

Het aanleggen van een lagedruk gasleiding en

Bevrijdingsweg 3

laagspanningskabels in de kernzone van een primaire

in Hattem

waterkering (IJsseldijk).

ter plaatse van

Ambtshalve watervergunning voor het legaliseren

Eemdijk 8a in

van reeds aangebrachte rietplanten in de

Eemdijk

beschermingszone A van de primaire waterkering,

12-4-2018

13-4-2018

het legaliseren van een reeds geplaatste
vlaggenmast in de beschermingszone A van de
primaire waterkering, het legaliseren van een reeds
aangelegde molgoot met afwateringsput in de
beschermingszone A van de primaire waterkering,
het legaliseren van een reeds geplaatste afrastering
met klimop in de beschermingszone A van de
primaire waterkering, het legaliseren van reeds
aangelegde bestrating met een terras met grind in de
beschermingszone A van de primaire waterkering en
het legaliseren van een reeds geplaatste afrastering
in de beschermingszone A en de kernzone van de
primaire waterkering Eemdijk.
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.

