Verleende vergunningen
week 15 – 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

Z2019-000028/
D2019-002195

Baankstraat en

het onttrekken en lozen van grondwater ten

8-4-2019

Kanonsdijk in Zutphen

behoeve van het in den droge verleggen van
de N345 te Zutphen, waarbij aan zowel de
Baankstraat als de Kanonsdijk een onderdoorgang gerealiseerd gaat worden. Het onttrokken
grondwater wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam C de Wapsumsebeek te Zutphen.

Z2019-000054/
D2019-001882

het Haverveld 24 in

Het kappen en snoeien van bomen aan een

Veenendaal

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2019-000516/
D2019-001881

Eperweg 33 in Heerde

Het wijzigen van vergunning 1323499/1337032

8-4-2019

8-4-2019

van 16 oktober 2018 voor het aanleggen van
een IT-riool, het aanleggen van extra berging en
het vervangen van een stuw met overloop naar
een oppervlaktewaterlichaam A.

1359592/1372761

Amsterdamsestraatweg

Het reconstrueren van de provinciale weg N221,

42 A Baarn tussen

gelegen op de primaire waterkering

rotondes Wakkerendijk

(Wakkerendijk-Meentweg.

9-4-2019

en Drakenburgerweg
1358547/1372731

1353991/1372620

t.h.v. De Hokhorst 4 in

Het aanleggen van een brug over een

Renswoude

oppervlaktewaterlichaam A.

bij de Schepershilt 13,

Het dempen van een deel van de Kooikersgracht

Amstelpad – Hunzewijk,

(tussen De Smidse en De Komenij), het

Lamshoeve–

aanleggen van natuurvriendelijke oevers in een

Wierickewijk en

oppervlaktewaterlichaam A en B, het verdiepen

Cohensteeg in Leusden

van een oppervlaktewaterlichaam B en het

9-4-2019

9-4-2019

verbreden van een oppervlaktewaterlichaam A
t.b.v. reconstructie de Hamershof.
1350539/1372749

Dijkgraaf 18 in

Het aanplanten van bomen langs een

Bennekom

oppervlaktewaterlichaam A.

9-4-2019
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1361729/1372755

t.h.v. Breede Gang in

Het vervangen van een tuinhuisje binnen de

Elburg

beschermingszone A van de primaire

9-4-2019

waterkering (Noordelijke Randmeerdijk).
1356373/1373246

Dirk van Weelaan 17 in

Het vervangen van bestaande beschoeiing door

Hooglanderveen

een damwand en het plaatsen van een extra

11-4-2019

stuk damwand langs de Malewetering (een
oppervlaktewaterlichaam A).
1342899/1373214

1345357/1373258

bij kruising Nieuweweg-

Het vervangen van een overkluizing over de

Noord en Voorpoort in

Zijdewetering (KRW-water) en het aanbrengen

Veenendaal

van een nieuwe uitstroomvoorziening.

aan de Voskuilerdijk 2

Het legaliseren voor het dempen van een

in Woudenberg

oppervlaktewaterlichaam C, het vervangen

11-4-2019

11-4-2019

en verlengen van een duiker in een
oppervlaktewaterlichaam B en het
aanbrengen van beschoeiing langs een
oppervlaktewaterlichaam B.
1361343/1373280

Z2019-000345/
D2019-002476

Don Carlosstraat 3, 5,

Het plaatsen van een damwand en de aanleg

7, 9, 389 en 391 in

van vlonders ten behoeve van 6 villa's aan een

Apeldoorn

oppervlaktewaterlichaam A, de Parelvisservijver.

Eilanden G, F en D van

Het aanleggen van drie tijdelijke bruggen over

de Veenderij in

een oppervlaktewaterlichaam A naar de eilanden

Veenendaal

G, F en D van de Veenderij te Veenendaal

11-4-2019

11-4-2019

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.

