Verleende vergunningen week 20 – 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

Z2022-040283/D202205-0638

Lisidunahof in

Het wijzigen van vergunning Z2021-005326/D202201-

16-05-2022

Leusden

0493, met betrekking tot het aanbrengen van een
keerwand in plaats van beschoeiing in een
oppervlaktewaterlichaam A

Z2022020129/D2022031960

Nabij Zwarte

Het vergraven van oppervlaktewaterlichamen A en C

Goorderweg 14 in

ten behoeve van ontwikkeling ecologische

Stoutenburg

verbindingszone

Z2022030331/D202205-0183

Nabij Quadenoord 6

Tijdelijk plaatsen van beelden in een

in Renkum

oppervlaktewaterlichaam A met natuurfunctie,

Z2022030415/D202205-0849

Eemdijk 169 in

Het uitbouwen van een woning binnen het profiel van

Eemdijk

vrije ruimte van een primaire

Z2022-040167/D2022041428

Vierzinnen 3-21 in

het wijzigen van vergunning Z2019-000792/D2019-

Scherpenzeel

005742 voor de werkzaamheden van het graven van

Z2022-040233/ D202205-0871

Inductorstraat 72 in

Het leggen van 2 duikers in een

Veenendaal

oppervlaktewaterlichaam A

Z2022030230/D202205-0481

de Kromme Beek

Het wijzigen van vergunning 793479/813350,voor het

Teuge

behouden van drie wadi’s

16-05-2022

16-05-2022

namelijk de Beukenspreng
17-05-2022

waterkering
17-05-2022

een oppervlaktewaterlichaam voor het bouw- en
woonrijp maken van Op Zuid te Scherpenzeel
17-05-2022

17-05-2022

Twello, sectie D,
perceelnummer
1667 en
Voorst, sectie P,
perceelnummer 751

Z2022-040332/D202205-0770

Eemdijk 114 in

Het behouden van een reeds geplaatst kunstwerk

Eemdijk

binnen de kernzone van een primaire waterkering

19-05-2022

Onderwerp
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Z2022-040168/ D202205-0820

Hessenweg 2 in

Het gedeeltelijk dempen van een

Stoutenburg

oppervlaktewaterlichaam C

Z2022-040234/D202204-2206

Anna Aleidalaan 62

Het plaatsen van een damwand in een

in Leusden

oppervlaktewaterlichaam A

Z2022-040197/ D202204-2042

Hessenweg 153 in

Het aanleggen van een 90,0meter lange duiker in een

Lunteren

oppervlaktewaterlichaam C en het plaatsen van een

Z2022020421/D202205-0073

kadastrale gemeente

Het behouden van een WOII-monument op een

Apeldoorn, sectie Z,

onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A

19-05-2022

20-05-2022

20-05-2022

keerwand langs een oppervlaktewaterlichaam C
20-05-2022

perceel 7618

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.

