Verleende vergunningen
week 20 - 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 beschikkingen zijn afgegeven:
VergunningLocatie
Omschrijving
nummer
Z2020-000913/

August

Het realiseren van een insteekhaven langs de Eem, het

D2020-1006197

Janssenweg 34 en

hiervoor afgraven van grond binnen de

34a in Baarn

beschermingszone B van een regionale waterkering, het

Datum
vergunning
12-5-2020

verwijderen van een damwand, het plaatsen van een
damwand langs een oppervlaktewaterlichaam A en het
plaatsen van een afmeerpaal in een
oppervlaktewaterlichaam A.
Z2020-001127/

Polderweg 1 in

Het leggen van een kabel aan de rechteroever van de

D2020-1008078

Oosterbeek

Neder-Rijn tussen kmr 888.540 en 889.000, in de

12-5-2020

kernzone en beschermingszone A van een overige
waterkering en het plaatsen van een
middenspanningsstation in de kernzone van een overige
waterkering.
Z2020-001153/

Zeedijk 11 in

Het behouden van een dam en duiker in een

D2020-1008337

Nijbroek

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-001505/

Nieuweweg /

Het aanleggen van een glasvezeltracé in de kernzone en

D2020-1008594

Ridderstraat in

beschermingszone A van een primaire kering

Hattem

(IJsseldijk).

Z2020-000480/

Buntwal 7 in

Intrekking watervergunning met kenmerk Z2020-

D2020-1009398

Nijkerkerveen

000480/D2020-1005186 van 24 maart 2020 voor het

12-5-2020
12-5-2020

13-5-2020

aanleggen van een duiker in een
oppervlaktewaterlichaam B.
Z2020-001356/

Eemweg 2b in

Het dempen van 4 oppervlaktewaterlichamen C, het

D2020-1008758

Soest

verbreden van een oppervlaktewaterlichaam C en het

13-5-2020

graven van een oppervlaktewaterlichaam C.
Z2020-001173/

Twelloseweg 59A

Het legaliseren van een mantelzorgwoning bij

D2020-1008824

in Terwolde

Toevoerkanaal Terwolde (een oppervlaktewaterlichaam

Z2020-001509/

Eemweg 64 in

Het aanleggen van een laagspanningskabel - doormiddel

D2020-1009325

Baarn

van een boogzinker - in de kernzone en

14-5-2020

A).
15-5-2020

beschermingszone A van een regionale waterkering.
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.

