Verleende vergunningen
week 21 - 2018

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

1031759/1050593

Oude Touwbaan 12

Het aanleggen van een HDPE leiding in de kernzone

22-5-2018

in Zutphen

en Beschermingszone A van een primaire
waterkering.

1034711/1050840

nabij Blauwe

Het saneren van een gasleiding in de uiterwaarden

Kamer 1 in

van de Nederrijn, in de beschermingszones A en B en

Wageningen

het profiel van vrije ruimte van een primaire

22-5-2018

waterkering en in de kernzone van een overige
waterkering nabij Blauwe Kamer 1, aan de
rechteroever van de Nederrijn, tussen kmr 905.000
en kmr 906.000, te Wageningen.
1035932/1050820

Ter hoogte van

Het wijzigen van de vigerende watervergunning met

Molenvaart 49 in

kenmerk 720759/742659 en datum 28 september

Lieren

2015 voor het verlagen van de oever langs een

22-5-2018

gedeelte van een oppervlaktewaterlichaam A (Sloot
Lierderstraat). Voorschrift 23 is toegevoegd.
1041793/1051242

1040629/1051247

1042397/1051211

Tabakskamp 139

Het plaatsen van een damwand langs een

in Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van een

Spakenburg

vlonder langs een oppervlaktewaterlichaam A.

Tabakskamp 111

Het plaatsen van een damwand langs een

in Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van 2

Spakenburg

vlonders langs een oppervlaktewaterlichaam A.

Populierenlaan 13

Het legaliseren van een damwand langs een

en 15 in

oppervlaktewaterlichaam B.

24-5-2018

24-5-2018

24-5-2018

Woudenberg
1043591/1051312

1041789/1051267

Tabakskamp 159

Het plaatsen van een damwand langs een

in Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van 2

Spakenburg

vlonders langs een oppervlaktewaterlichaam A.

Tabakskamp 107

Het plaatsen van een damwand langs een

in Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van een

Spakenburg

vlonder langs een oppervlaktewaterlichaam A.

24-5-2018

24-5-2018
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1036300/1051770

aan De Landweer 5

Het wijzigen van de wijzigingsvergunning met

in Barneveld

kenmerk 990553/1013956 van 18 januari 2018. De

24-5-2018

vigerende vergunning met kenmerk 802358/814719
en datum 12 april 2016 is afgegeven voor het lozen
van water vanaf extra verhard oppervlak via een
pompput op een oppervlaktewaterlichaam B, het
verlengen van een duiker en het dempen van een
tijdelijk oppervlaktewaterlichaam in Harselaar West
West. Voorschrift 13 is gewijzigd.
1018273/1051624

1029865/1051625

nabij Broekdijk in

Het plaatsen van een zitbank en een afvalbak langs

Spankeren

een oppervlaktewaterlichaam A (Apeldoorns kanaal).

Lorentzstraat 5B in

Ontwerp watervergunning voor het lozen van

Harderwijk

afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van

24-5-2018

24-5-2018

de BECH op rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)
Harderwijk.
1042584/1051246

nabij Veenweg 10

Het dempen en graven van een

in Rhenen

oppervlaktewaterlichaam C.

24-5-2018

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.

