Verleende vergunningen
week 16 - 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
Z2019-003515/

nabij Zuiderkade 44

Het hebben van 7 aangeplante bomen langs een

D2020-1007279

in Ede

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-001033/

vanaf de Stanleystraat

Het vervangen van 2 fietsbruggen over de Kleine

D2020-1007183

en de Churchillstraat in

Barneveldse Beek voor de ontsluiting van De Enk.

Datum
vergunning
14-4-2020
14-4-2020

Barneveld
Z2020-001087/

aan de Hamseweg en

Het onttrekken en gedeeltelijk lozen van

D2020-1007440

Zevenhuizerstraat in

grondwater ten behoeve van het in den droge

Hoogland

aanleggen/vervangen van riolering door infiltratie-

14-4-2020

of hemelwaterriolering. Hieraan lag een m.e.r.aanmeldingsnotitie en het vormvrije m.e.r.beoordelingsbesluit (kenmerk Z2020001087/D2020-1007441) ten grondslag.
Z2020-001442/

Oldenbarnevelderweg

Het ambtshalve wijzigen van de watervergunning

D2020-1007454

153 01 in Barneveld

van 9 april 2020 met kenmerk Z2020-000819/

15-4-2020

D2020-1007254 voor het aanleggen van een
tijdelijke in- en uitrit en het hiervoor tijdelijk
afdammen van een oppervlaktewaterlichaam B.
Voorschrift 17, betreffende het leggen van een
duiker in de dam, is toegevoegd.
Z2020-000593/

aan de Nijkerkerstraat

Het relinen van een duiker in een

D2020-1003784

(N798) in Putten

oppervlaktewaterlichaam B.

Z2020-000821/

gemeentegrens

Het vervangen van grasbetonblokken door

D2020-1006649

Zeedijk Putten tot

bermbeton en reparatie huidige betonverharding in

Middelbeekweg in

de kernzone van een primaire waterkering.

16-4-2020
16-4-2020

Putten
Z2020-000717/

aan de Varelseweg 211

Het aanleggen van een loopbrug over de Varelse

D2020-1007051

in Hulshorst

Beek Oost (oppervlaktewaterlichaam A met

Z2020-000718/

aan de Karel van

Het hebben van een aanbouw aan de woning en de

D2020-1007073

Gelreweg 2 in Eerbeek

verwijdering van een schuur nabij de Eerbeekse

17-4-2020

natuurstatus).
17-4-2020

Beek.
Z2020-001346/

tegenover Eemdijk 16

Het vervangen van een laagspanningsverdeelkast

D2020-1007670

in Eemdijk

binnen de onderhoudsstrook van een

17-4-2020

oppervlaktewaterlichaam A.
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.

