Verleende vergunningen
week 25 - 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

1044808/1290635

Brandweg 4 in

Het aanleggen van een dam met duiker in een

18-6-2018

Nijkerk

oppervlaktewaterlichaam B.

nabij Treekerweg 5

Het verlengen van een duiker, inclusief een

in Leusden

inspectieput, in een oppervlaktewaterlichaam B,

1042588/1290776

19-6-2018

namelijk de Schuttershoefbeek.
1022249/1290978

nabij Kooiweg 12

Het maken van een gestuurde boring voor het

in Renswoude

kruisen van een regionale waterkering, namelijk de

19-6-2018

Slaperdijk, met een datakabel.
1017227/1290902

1048347/1291334

1047214/1291313

1021541/1291654

bij Grebbedijk 57

Het kruisen van een waterkering met een datakabel

in Wageningen

middels een gestuurde boring.

tussen Spoorlijn

Het verwijderen van een dam met duiker en het

Arnhem-Zutphen

plaatsen van een tijdelijke dam met duiker in een

en de Baankstraat

oppervlaktewaterlichaam A, ter plaatse van het

in Hoven

Tondense Enkpad.

ter plaatse van het

Het verwijderen van verontreinigd slib uit de

Beekpad in

waterbodem en oever van een

Eerbeek

oppervlaktewaterlichaam A (Eerbeekse Beek).

de locatie Podium

Het ambtshalve wijzigen van de vergunning van

9 in Amersfoort

12 april 2018 met kenmerk 1021541/1040120 het

19-6-2018

20-6-2018

20-6-2018

21-6-2018

lozen van hemelwater afkomstig van extra verhard
oppervlak en het ter compensatie hiervan graven van
een oppervlaktewaterlichaam met stuw, een wadi en
een infiltratie-ven. Voorschriften 14, 15 en 18 zijn
aangepast.
1290608/1291734

Bolwerksweg 8T in

Het reconstrueren van het kruispunt N344 - Hoge

Deventer

Worp voor een fietsoversteek in de kernzone van een
primaire waterkering.

21-6-2018

Datum
Onderwerp
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1044202/1289933

Sluinerweg 12 in

Definitieve watervergunning voor het lozen van

Wilp

bedrijfsafvalwater, mogelijk verontreinigd

22-6-2018

hemelwater en waswater van de
bandenwasinstallatie op een zuiveringstechnisch
werk.
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.

