Verleende vergunningen week 25 – 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

Z2022-040186/D202205-1597

Heeringstraat 11 in

Het graven van een oppervlaktewaterlichaam C en de

20-06-2022

Wilp

aanleg van een duiker in dit te graven

Z2022010212/D2022022638

Mattenbies 14 in

Het vervangen van de keerwandaan Mattenbies 14 bij

Amersfoort

een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2022020091/D2022022655

Mattenbies 16 in

Het vervangen van een damwand en steiger aan een

Amersfoort

oppervlaktewaterlichaam A

Z2022-050346/D202206-0744

Oude Telgterweg

Het brengen van water in een

203 in Ermelo

oppervlaktewaterlichaam met een werk.

Z2022-060128/D202206-1301

Eemdijk 66 in

Het wijzigen van de vigerende watervergunning. De

Eemdijk

wijziging betreft het op een andere locatie bouwen van

oppervlaktewaterlichaam C.
20-06-2022

20-06-2022

22-06-2022

22-06-2022

de kapschuur in het profiel van vrije ruimte en in de
beschermingszone A van een primaire waterkering.

Z2022-050234/ D202206-1284

Plaggenweg in

Het verleggen van een oppervlaktewaterlichaam C

22-06-2022

Z2022-040337/D202206-1539

Watergoorweg 44a

Het plaatsen van een beschoeiing langs een

22-06-2022

en 46 in Nijkerk

oppervlaktewaterlichaam B

Kootwijkerbroek

Onderwerp
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Z2022-040135/D202206-0849

Maatweg 5 in

Het bouwen van een nieuwe woning met kelder in de

Eemdijk

beschermingszone B van een primaire waterkering

Z2021005688/D202206-1988

Sluinerweg 12 te

De termijn waarin de strengere lozingsnormen voor

Wilp

stikstof ingaan wordt verlengd van 1 juli 2022 naar 1

22-06-2022

24-06-2022

juli 2023.(het bedrijf had een verlenging aangevraagd
tot 1 januari 2024).
De aanvraag om een wijzigingsvergunning en de
rapporten maken deel uit van de
wijzigingsvergunning.
Voorschrift 5 van de beschikking, verleend op 22 juni
2018 met kenmerk 999106/1292238, in te trekken en
een nieuw voorschrift 5 toe te voegen.

Z2022-040252/ 2022-052024

Moorsterweg 14 in

Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever bij de

Woudenberg

Dashorstbeek, het aanleggen van een

24-06-2022

natuurvriendelijke oever bij de Moorsterbeek en het
aanplanten van beplanting langs de Moorsterbeek

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.

