Verleende vergunningen
week 2 – 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

1325473/1349973

t.h.v.

Het aanleggen van een elektriciteitskabel in de

8-1-2019

Hellenbeekstraat 6

kernzone en beschermingszone A van de primaire

in Elburg

waterkering Noordelijke Randmeerdijk.

t.h.v. De Hagen 117

Het verleggen van een oppervlaktewaterlichaam C.

8-1-2019

Wieselse Enkweg 51

Het behouden van een uitgevoerde grondsanering

10-1-2019

in Wenum Wiesel

en het daarbij verwijderen van beplanting en het

1325543/1349939

in Oldebroek
1332883/1351072

herprofileren van het talud van de Wenumse Beek
(een oppervlaktewaterlichaam A met een natuurfunctie) en het hebben van twee uitstroomvoorzieningen op de Wenumse Beek (een
oppervlaktewaterlichaam A met een natuurfunctie,
zijnde Hen-Sed water).
1335700/1350774

tussen

Het dempen van oppervlaktewaterlichamen C en

Doesburgerdijk en

het lozen van hemelwater vanaf extra verhard

Veenwoud in Ede

oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam A voor

10-1-2019

het bouw- en woonrijp maken van Scherf LO-L4
van de uitbreidingswijk Kernhem.
1337519/1350764

bij Dijkgraaf 18 in

Het aanbrengen van een beukenhaag, 2 wilgen en

Bennekom

2 vlaggenmasten langs een oppervlaktewater-

10-1-2019

lichaam A.
1334630/1351009

Paardenkamp 72 en

Het plaatsen van een voetgangersbrug over een

Voorste Kamp in

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen

Bunschoten-

van een bootinlaatplaats langs en in een

Spakenburg

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van

10-1-2019

een steiger langs een oppervlaktewaterlichaam A.
1336736/1351074

De Klapmuts 7 en

Het vervangen van een brug door een dam met

Het Welvaren 58 in

duiker in een oppervlaktewaterlichaam B.

Hoogland

10-1-2019
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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.

