Verleende vergunningen
week 24 - 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

1041180/1288101

Meentweg 57a in

Het aanleggen van een laagspanningskabel in de

11-6-2018

Eemnes

kernzone en beschermingszone A van de primaire
waterkering Wakkerendijk-Meentweg.

1041455/1288451

Barneveldseweg/

Het verleggen van een oppervlaktewaterlichaam C

Bisschopweg in

(WL_52416 / WL_55381 / WL_55393).

11-6-2018

Lunteren
1042550/1288521

Wakkerendijk 84 in

Het aanleggen van een laagspanningskabel in de

Eemnes

kernzone en beschermingszone A van de primaire

11-6-2018

waterkering Wakkerendijk.
1036377/1288466

nabij

Het tijdelijk afdammen van de Esvelderbeek en het

Stoutenburgerlaan

aanbrengen van GOBI-matten in de Esvelderbeek.

11-6-2018

16 in Stoutenburg
1044911/1288702

nabij de Klein

Het wijzigen van de vergunning van 3 juli 2017 met

Moorst 1 in

kenmerk 927527/945028 voor het plaatsen van een

Woudenberg

brug over een oppervlaktewaterlichaam A met

11-6-2018

natuurfunctie (Oude Moorsterbeek). De wijziging
betreft het (deels) vervallen van voorschrift 14 en
15 uit de vigerende vergunning.
1047135/1288113

aan de Hanzeweg in

Het onttrekken en lozen van grondwater ten

Barneveld

behoeve van de nieuwbouw met kelder en de

11-6-2018

daarvoor te verrichtten handelingen in het
watersysteem.
1050090/1289031

Zuidereind 5 in

Het ambtshalve wijzigen van de vergunning van

Baarn

7 april 1988 met kenmerk 1.793.136/381 voor het
maken en hebben van een loswal langs de Eem
tussen hmp 11.115-11.190 in de gemeente Baarn.
De wijzigingsvergunning is afgegeven voor het
gebruik van de loswal na de
verbeterwerkzaamheden van de dijk gelegen in de
kernzone van de primaire waterkering Zuidelijke
Randmeren en Eem.

12-6-2018
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1032942/1289602

Heintjeskamperweg

Het aanbrengen van beplanting in de

in Scherpenzeel

onderhoudsstrook van een

13-6-2018

oppervlaktewaterlichaam A (Heintjeskampbeek).
1044202/1289933

Tabakskamp 149 en

Het aanleggen van een brug over een

151 in Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A ter plaatse van

Spakenburg

Tabakskamp 107 te Bunschoten-Spakenburg en het

14-6-2018

aanleggen van een fiets- en voetgangersbrug over
een oppervlaktewaterlichaam A.
1037710/1290219

kruising

Het aanbrengen van twee uitstroomvoorzieningen

Scheltussingel en

in een oppervlaktewaterlichaam A met

Kruiskamp in

natuurfunctie.

15-6-2018

Amersfoort
1046998/1290182

Kleine Kolonieweg

Het lozen van grondwater in

94 in Elspeet

oppervlaktewaterlichamen B en C (HEN/SED) ten

15-6-2018

behoeve van het in den droge uitvoeren van
bouwwerkzaamheden.
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.

