Verleende vergunningen
week 29 - 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

1051881/1300027

Groeneveldselaan en

Het organiseren van het zwemonderdeel in de

16-7-2018

Wageningselaan of

vijver (ook wel bekend ais Surfvijver) in

vijver De Grote Pekken/

Veenendaal.

Industrielaan in
Veenendaal
1052222/1300570

nabij Oude

Het organiseren van een evenement, bestaande

Kerkhofsweg 9 in

uit het plaatsen van twee tijdelijke pontons met

Elburg

bijbehorende steigers en loopverbindingen en

17-7-2018

het plaatsen van tijdelijke voorzieningen bij een
oppervlaktewaterlichaam A en een primaire
waterkering.
1038193/1300760

tussen Laakse Sluis en

Het aanleggen van een betonnen fietspad ter

Arkersluisweg in Nijkerk

vervanging van een bestaand fietspad op de

17-7-2018

kruin van de primaire waterkering Arkemheense
Zeedijk.
1053489/1300545

aan de Grote Muntweg

De legalisatie van het dempen en graven van

5 in Kootwijkerbroek

oppervlaktewaterlichamen C en het plaatsen van

17-7-2018

een hek op de onderhoudsstrook van een
oppervlaktewaterlichaam A.
1055032/1300730

Eemweg 74 in Eemnes

Het verwijderen van een laagspanningskabel uit

17-7-2018

de kernzone en beschermingszone A van een
regionale waterkering.
1054417/1300539

Wencopperweg 33 in

het wijzigen van de vigerende watervergunning

Barneveld

van 3 augustus 2017 met kenmerk

17-7-2018

862549/956593 met betrekking tot het lozen
van extra verhard oppervlak, middels een vijver,
op een oppervlaktewaterlichaam C.
1028540/1300706

ten oosten van de

Het legaliseren van het dempen van 6

Hanzeweg in Barneveld

oppervlaktewaterlichamen C voor het bouwrijp
maken van het westelijke deel van het
bedrijventerrein 'Harselaar Driehoek'.

17-7-2018
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1029865/1300053

Lorentzstraat 5 B in

Definitieve watervergunning voor het lozen van

Harderwijk

afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie

17-7-2018

van de BECH op rioolwaterzuiveringsinstallatie
(rwzi) Harderwijk.
1024574/1301065

Vinkenweg in

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C

Bunschoten-

in poldergebied en het ter compensatie

Spakenburg

verbreden van een oppervlaktewaterlichaam C in

18-7-2018

poldergebied.
1300553/1301569

Groep 17 in Leersum

Het onttrekken van 90 m³ water uit de

19-7-2018

Woudenbergse Grift.
1295260/1301520

1046795/1301371

Laapeerseweg 9 in

Het onttrekken van 70 m3 water uit de

Leusden

Moorsterbeek.

Eemdijk 14 in Eemdijk

Ambtshalve watervergunning voor het

19-7-2018

19-7-2018

legaliseren van drie reeds geplaatste ijzeren
hekwerken in de beschermingszone A en de
kernzone van de primaire waterkering, voor het
legaliseren van een reeds geplaatste afrastering
in de kernzone van de primaire waterkering,
voor het legaliseren van diverse reeds
aangebrachte lage beplanting in de kernzone
van de primaire waterkering, voor het
legaliseren van een reeds aangelegd looppad in
de kernzone van de primaire waterkering, voor
het legaliseren van een reeds geplaatste
vlaggenmast in de beschermingszone A van de
primaire waterkering, voor het legaliseren van
een reeds geplaatste terrasoverkapping in de
beschermingszone A en de kernzone van de
primaire waterkering, voor het legaliseren van
een reeds geplaatste border met planten en
bloembakken in de beschermingszone A van de
primaire waterkering en voor het legaliseren van
een reeds geplaatst bedrijfsbord met
stelconplaten in de beschermingszone A en de
kernzone van de primaire waterkering Eemdijk.
997518/1301319

IJsseldijk 99 in

Het aanleggen van een sleufsilo in de

Vorchten

beschermingszone A van de primaire
waterkering IJsseldijk.

19-7-2018
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1048787/1301387

Westdijk in Eemdijk

Ambtshalve watervergunning voor het

19-7-2018

legaliseren van een reeds aangelegde steiger
met negen houten palen in de
beschermingszone A en de kernzone van de
primaire waterkering Eemdijk.
1045843/1301270

industrieterrein

Het dempen van oppervlaktewater, het graven

Ecofactorij Zuidoost in

van oppervlaktewater ten behoeve van de

Apeldoorn

berging van hemelwater afkomstig van nieuw

19-7-2018

verhard oppervlak en daken en het plaatsen van
drie stuwen met knijpconstructie in de Groote
Woudhuissloot Noord (een
oppervlaktewaterlichaam B).
1289282/1301526

Waterweg 74 in Putten

Het legaliseren van 25 reeds aangeplante

19-7-2018

knotwilgen langs de Volenbeek.
1046724/1301352

Eemdijk 12 in Eemdijk

Ambtshalve watervergunning voor het

19-7-2018

legaliseren van reeds aangelegde bestrating in
de beschermingszone A en de kernzone van de
primaire waterkering en het legaliseren van een
reeds geplaatst betonnen muurtje in de
beschermingszone A en de kernzone van de
primaire waterkering Eemdijk.
1045253/1301671

in de wijk De Parken in

Het afkoppelen van hemelwater van het

Apeldoorn

gemengde rioolstelsel en het lozen van het

20-7-2018

hemelwater op oppervlaktewaterlichamen A
(vijvers Wilhelminapark, Verzetsstrijderspark en
Prinsenpark).
1050051/1301775

Mezenbergerweg 8 in

Het aanleggen van een dam met duiker in de

Doornspijk

Papierbeek (een oppervlaktewaterlichaam A).

20-7-2018

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.

