Verleende vergunningen week 29 – 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

Z2021002650/D202207-0351

Tubadreef 9 in

Het behouden van een geplaatste damwand langs een

18-07-2022

Harderwijk

oppervlaktewaterlichaam A (Koekampvijver).

Z2021002672/D202207-0467

Tubadreef 25 in

Het behouden van een muur langs een

Harderwijk

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2022020353/D202207-0655

Leijenhorst 3 in

Het aanbrengen van bodembedekking op het talud van

Hoevelaken

een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2022-050269/D202206-1035

Computerweg 14 in

Het vervangen van een bestaande beschoeiing in een

Amersfoort

oppervlaktewaterlichaam B.

Z2022-050088/D202207-0802

Hanepol 1 in Ede

Het wijzigen van de vergunning met kenmerk

18-07-2022

19-07-2022

19-07-2022

19-07-2022

990553/1013839 voor het behouden van gedempte
OWL-C's en het versneld afvoeren van regenwater op
oppervlaktewater.

Z2022-060124/D202206-1994

Platanenstraat in

Het inkorten van een duiker, het aanbrengen van een

Zwartebroek

uitstromingsvoorziening en het lozen van hemelwater

Z2022-060060/D202207-1144

nabij

Het lozen van onttrokken grondwater op een

de Brinkkanterweg

oppervlaktewaterlichaam A (Davelaarsloot).

Z2022-050150/D202206-1555

4 nabij

Het behouden van een demping van

Heeringstraat 11 in

oppervlaktewaterlichamen C.

Z2022030067/D202205-1210

Doornsteeg in

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten

Nijkerk

behoeve van de ontwikkeling van plan Beekpark.

Z2022030359/D202207-1061

Badhuisweg 6 in

Het bouwen van een uitbouw op de onderhoudsstrook

Heerde

van een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2022-070110/D202207-1170

ter hoogte van de

Het aanleggen van verharding in de beschermingszone

Kanaaldijk 3 in

A van de primaire waterkering genaamd IJsseldijk.

20-07-2022

in een oppervlaktewaterlichaam A.
20-07-2022

15 in Woudenberg
21-07-2022

Wilp.

Hattem

21-07-2022

22-07-2022

22-07-2022

Onderwerp
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Z2022-040307/D202206-1343

Boterland 45 in

Het plaatsen van een damwand langs een

Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A en het aanleggen van een

Spakenburg

steiger langs en over een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2022-050231/D202207-0941

Fokjesweg 24 in

Het behouden van 2 reeds gedempte

Bunschoten-

oppervlaktewaterlichamen C in het poldergebied.

22-07-2022

22-07-2022

Spakenburg

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.

