Verleende vergunningen week 18 – 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

Z202201-0110/
D202203-1783

Nabij

Het plaatsen van een stuw in een

02-05-2022

Dijkhuizerweg 31

oppervlaktewaterlichaam C en een drempel in een

in Epe

oppervlaktewaterlichaamC

Ten westen en

Het verleggen van een deel van een

noorden van

oppervlaktewaterlichaam A, namelijk de Esvelderbeek;

Nijkerkerweg 145

Het verwijderen van een bodemval in het te

in Barneveld

verwijderen deel van de beek en het plaatsen van een

Z202202-0366/
D2022-04-0809

02-05-2022

bodemval in de nieuwe loop van beek;
Het graven van 2 waterbergingen;
Het plaatsen van 1duiker, 1 damwanden 1 overstort
ineen oppervlaktewaterlichaam A, namelijk de
bermsloot A30;
Het plaatsen van1 bergingsstuw in de nieuw te graven
westelijke berging;
Het plaatsen van 1 duiker tussen de nieuw te graven
westelijke berging en de verlegde Esvelderbeek;
Het plaatsen van 1 duiker met een waterschapshek
erboven in een oppervlaktewaterlichaam C en in de
onderhoudsstrook van de Esvelderbeek;
Het aanleggen van 1 voorde en het plaatsen van 1
uitstroomvoorziening tussen de nieuw te graven
oostelijke berging en de bestaande Esvelderbeek;
Het plaatsen van een voetgangersbrug over de nieuwe
loop van de beek;
Het leggen van een kabel onder de onderhoudsstrook
van het verlegde deel van de beek
Z202202-0186/
D2022-04-0506

Prinses Amalialaan

Het weigeren van het behouden van 3 bomen langs

33 in Woudenberg

een oppervlaktewaterlichaam A

Z2022-04-0204/
D2022-04-1765

Prinses Amalialaan

Het behouden van een keerwand langs een

2 in Woudenberg

oppervlaktewaterlichaam

02-05-2022

04-05-2022

Onderwerp
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Z202202-0351/
D2022-04-1586

Zonnenbergstraat

Het bouwen van een stal op de onderhoudsstrook van

45 in Wilp

een oppervlaktewaterlichaam A

Z2019-003549/
D2022-04-0255

Stationsweg 5 in

Het legaliseren van het reeds gedeeltelijk gedempt

Teuge

hebben met duiker van een oppervlaktewaterlichaam

04-05-2022

05-05-2022

B en het aanbrengen van 2 extra controleputten in
deze duiker
Z202203-0186/
D2022-04-0547

Bandijk 3 in

Het wijzigen van de vergunning met kenmerk: Z2021-

Terwolde

003387/D2021-1030118. De wijziging betreft het

05-05-2022

behouden van een duiker met een gewijzigde hoogte

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.

