Verleende vergunningen
week 27 - 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

1047132/1294937

Comomeer 18 in

Het plaatsen van een damwand bij een

2-7-2018

Amersfoort

oppervlaktewaterlichaam A.

in het beheersgebied

Ontwerp weigering vergunning voor het gebruik

van het waterschap

van vislood met waarschijnlijk loodverlies tot

1036734/1294665

2-7-2018

gevolg in het oppervlaktewaterlichaam.
1044886/1295216

Eemdijk 106a in

Ambtshalve watervergunning voor het

Eemdijk

legaliseren van een reeds aangelegd terras in de

3-7-2018

beschermingszone A van de primaire
waterkering en het legaliseren van een reeds
aangelegde vlonder in de beschermingszone A
van de primaire waterkering.
1048035/1295247

1046025/1296276

Hoevelakenseweg 234

Het legaliseren voor het dempen van een

in Terschuur

oppervlaktewaterlichaam C.

ter hoogte van

Het lozen van hemelwater via een

Zwartekolk 36 in

uitstroomvoorziening op de Nieuwe Wetering

Wapenveld

(een oppervlaktewaterlichaam A met

3-7-2018

5-7-2018

natuurfunctie) ter hoogte van een nieuw te
bouwen huis.
1045218/1296293

ter hoogte van

Het vervangen van uitneembare schotbalken

Moiecaten 7 in Hattem

voor een spindelafsluiter in een watergoot en het

5-7-2018

herstellen van metselwerk aan een duiker in een
oppervlaktewaterlichaam A met een
natuurfunctie (Molecatense Beek).
1032164/1296526

nabij de Worp 97 in

Samenloop met Rijkswaterstaat voor het leggen

Deventer

van twee waterleidingen en het daarbij, door

5-7-2018

middel van een gestuurde boring, kruisen van de
primaire waterkering.
1040957/1296288

Wildkansel 2 t/m 24 in

Het aanleggen van beplanting langs de oever

Epe

van de Dorpsche beek (een
oppervlaktewaterlichaam A).

5-7-2018

Datum
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1048616/1296259

nabij Lage Vaikseweg

Het kruisen van een oppervlaktewaterlichaam A

192, Koudhoornweg 2A

met natuurfunctie met een glasvezelkabel.

5-7-2018

en de kruising Hoge
Vaikseweg en
Singlerpad in Lunteren
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.

