Verleende vergunningen week 19 – 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

Z202202-0165/
D202203-2646

de Garnalenweg en

Het plaatsen van 2 kanonnen op de Oostdijk en het

09-05-2022

Het Kanon in

hiervoor realiseren van een opstelplaats in de

Bunschoten-

kernzone van een primaire waterkering en het

Spakenburg

plaatsen van 2 grenspalen in de beschermingszone A
van een primaire waterkering.

Z2021-003210/
D2021-1024686

Ugchelseweg 249 in

Het behouden van een keerwand en een steiler talud

Ugchelen

van een oppervlaktewaterlichaam A.

Z202201-0201/
D2022-04-2058

Van Dijkhuizenstraat

Het gedeeltelijk versmallen en verlengen van een

46 in Nijkerkerveen

oppervlaktewaterlichaam C, het verbreden van de

09-05-2022

09-05-2022

waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam C en
het aanbrengen van een keerwand.
Z202203-0268/
D2022-05-0107

Reigerpad in

Het vervangen van een damwand langs een

Leusden

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2022-040326/D202204-2036

Eemdijk 116 in

Het behouden van een reeds geplaatst kunstwerk

Eemdijk

binnen de kernzone van een primaire waterkering.

Z2022-050022/D202205-0229

Maatweg in

De verzochte wijziging van de tenaamstelling van de

Amersfoort

vergunning met kenmerk Z2020-003542 van 23

10-05-2022

10-05-2022

11-05-2022

oktober 2020 te wijzigen van Profin Green B.V. te
Amersfoort in Zonnepark Maatweg B.V.

Z2022030285/D202205-0007

Burgemeester

Het tijdelijk verbreden van een

Aschofflaan 4 in

oppervlaktewaterlichaam B en het aanleggen van een

Barneveld

wadi en infiltratiekratten voor het realiseren van
waterberging voor hemelwater dat afvloeit van een
nieuw verhard oppervlak.

12-05-2022

Onderwerp
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Z2022030066/D202204-0658

Verleende vergunningen
2 van 2

langs de Smitspol in

De vergunning met kenmerk 529165/CL/jw, d.d. 3

Nijkerk

juni 2013 te wijzigen voor het op een andere wijze

12-05-2022

aangelegd hebben van de stuw in de bergingsvijver,
de bootinlaatplaats in de vijver, de beschoeiing bij de
brug en het aanvullend aangeplant hebben van bomen
aan de westzijde langs een oppervlaktewaterlichaam
A. De voorschriften 22, 25, 44,45, 48 te wijzigen en
voorschriften 55, 56en 57 nieuw toe te voegen Voor
het overige blijft de vigerende
watervergunning529165/CL/jw, d.d. 3juni 2013
ongewijzigd van kracht.

Z2022020034/D2022021443

Volkerswegen

Het behouden van een reeds geplaatste kantelstuw in

Zomerdijk in

een oppervlaktewaterlichaam B.

Z2022-050056/D202205-0386

Tussen de

Het organiseren van een 3-daags evenement op het

Apeldoornse Sluis en

Apeldoorns Kanaal en het gemotoriseerd varen tijdens

de Edisonlaan in

dit te organiseren evenement op het Apeldoorns

Apeldoorn

Kanaal.

Visotter 13 in

Het aanleggen van een steiger in en over een

Amersfoort

oppervlaktewaterlichaam B.

Z2022030107/D202204-1554

12-05-2022

Eemnes
12-05-2022

12-05-2022

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.

