Verleende vergunningen
week 27 - 2020
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:
VergunningLocatie
Omschrijving
nummer
Z2020-001763/

naast Laan van de

Het lozen van hemelwater van nieuw verhard opper-

D2020-1012592

Ram 59 in Apeldoorn

vlak op twee te graven oppervlaktewaterlichamen.

Z2020-001357/

Sint Nicolaasweg,

Het lozen van hemelwater afkomstig van bestaand

D2020-1010625

Cornelis Houtman-

verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam B

straat, Veenestraat,

en het lozen van hemelwater afkomstig van bestaand

Oostelijke Randweg

verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam C.

Datum
vergunning
29-6-2020
30-6-2020

in BunschotenSpakenburg
Z2020-001538/

Maatweg 4 in

Het bouwen van een veranda in de beschermingszone

D2020-1011161

Eemdijk

A van een primaire waterkering.

Z2020-002087/

aan de Drostenweg

Het verlengen van een duiker in een oppervlaktewater-

D2020-1011983

in Doornspijk

lichaam A (Horsterbeek).

Z2020-001370/

De Schans en de

Het versmallen en verondiepen van oppervlaktewater-

D2020-1010737

Weideweg in Soest

lichamen C het verbreden en verdiepen van een

30-6-2020
1-7-2020
2-7-2020

oppervlaktewaterlichaam C en het behouden van het
reeds lozen van hemelwater afkomstig van bestaand
verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam C.
Z2020-001807/

naast Thorbeckelaan

Het tijdelijk plaatsen van een Mobiel Gasontvangst-

D2020-1012023

111 in Barneveld

station binnen de beschermingszone van een

2-7-2020

oppervlaktewaterlichaam A.
Z2020-001887/

Achter Dorpsplein 8

Het plaatsen van 4 trimtoestellen binnen de

D2020-1012485

in Wekerom

onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-002280/

aan de Middendijk

Het onttrekken van water uit een oppervlaktewater-

D2020-1012377

55 in Nijbroek

lichaam A.

Z2020-002451/

nabij Middendijk 63

Het onttrekken van water aan een oppervlaktewater-

D2020-1013176

in Nijbroek

lichaam A.

Z2019-000986/

tussen de

De aanleg van een glasvezelnetwerk in de kernzone en

D2020-1002691

Zuiderzeestraatweg

beschermingszone A van een primaire waterkering

en gemaal Antlia in

(IJsseldijk) en het kruisen van een oppervlaktewater-

Hattem

lichaam A (Gelderse Kolk).

Z2020-001731/

tussen de A50 en de

Het aanleggen van 2 uittreedtrappen voor (ree)wild in

D2020-1012479

N789 in Beekbergen

en langs het Apeldoorns Kanaal.

Z2020-002015/

aan de Kanaaldijk 7

Het aanleggen van een elektrakabel d.m.v. een

D2020-1011896

in Hattem

gestuurde boring onder een primaire waterkering door.

Z2020-002119/

aan de Zwartekolk

Het aanbrengen van een keerwand en een uitstroom-

D2020-1013038

40 in Wapenveld

voorziening bij een oppervlaktewaterlichaam A.

2-7-2020
2-7-2020
2-7-2020
3-7-2020

3-7-2020
3-7-2020
3-7-2020
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Z2020-002346/

aan de Zomerdijk 2

Het vervangen van een duiker in een

D2020-1012300

in Oosterwolde Gld

oppervlaktewaterlichaam A.

3-7-2020

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.

