Verleende vergunningen
week 21 - 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 vergunningen zijn verleend:
VergunningLocatie
Omschrijving
nummer
Z2020-000582/

ten zuidoosten van

Het aanpassen van de waterhuishouding in verband

D2020-1004415

knooppunt

met de aanleg van bedrijvenpark H2O plandeel

Hattemerbroek,

Hattem. De volgende werkzaamheden worden

tussen rijkswegen

uitgevoerd: Het dempen van oppervlaktewater-

A50/A28, de

lichamen, het graven van oppervlaktewaterlichamen,

Hanzelijn en de

het aanleggen van dammen met duikers, het

Zuiderzeestraatweg

aanleggen van een stuw, het lozen van hemelwater op

in Hattem

oppervlaktewater afkomstig van extra verhard

Datum
vergunning
19-5-2020

oppervlakte.
Z2020-001188/

Arkersluisweg 31 in

Het uitbreiden van een sluiswoning in de

D2020-1008426

Nijkerk

beschermingszone A van een primaire waterkering en

19-5-2020

op de onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A, namelijk het slopen van een kademuur, het
bouwen van een uitbouw en het slopen van de
fundering van een bijgebouw en herbouwen van een
bijgebouw.
Z2020-001232/

Lochemsestraat in

Het verwijderen van stobben van reeds gekapte

D2020-1007918

Terwolde

bomen en het aanplanten van nieuwe bomen

19-5-2020

(populieren) op een onderhoudsstrook van de Grote
Wetering.
Z2020-001524/

Paardenkamp 42 in

Het vervangen van een damwand langs een

D2020-1009431

Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A en het vervangen van een

Spakenburg

steiger langs een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-001158/

tussen de Willem

Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising

D2020-1006206

Tomassenlaan en de

(fietstunnel) met het spoor: Het tijdelijk gedeeltelijk

Brenninkmeijerlaan

dempen van 2 locaties in het oppervlaktewaterlichaam

in Hooglanderveen

A De Malewetering, het onttrekken van grondwater
ten behoeve van het tijdelijk verlagen van het
grondwaterpeil voor de bouw en aanleg van de tunnel
en het lozen van dit onttrokken grondwater op een
oppervlaktewaterlichaam A, de Malewetering. Hieraan
lag een m.e.r.-aanmeldingsnotitie en het vormvrije
m.e.r.-beoordelingsbesluit van 20 mei 2020 (kenmerk
Z2020-000920/D2020-1009039) ten grondslag.

19-5-2020

20-5-2020
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Onderwerp
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Z2019-003141/

Westdijk 29 in

Het behouden van een reeds geplaatste damwand in

D2020-1007592

Bunschoten-

de beschermingszone A van een primaire waterkering

Spakenburg

en het behouden van een reeds geplaatste container

22-5-2020

in de beschermingszone A van een primaire
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.

