Verleende vergunningen
week 29 - 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
Z2020-000497/

Elzenbosweg in

Het verplaatsen van een riooloverstort met uitstroom-

D2020-1012304

Brummen

voorziening van de Zomp (een oppervlaktewaterlichaam

Datum
vergunning
14-7-2020

C) naar de Oude Brummense Beek (een
oppervlaktewaterlichaam A) en het gedeeltelijk dempen
van en het plaatsen van een stuw in de Zomp (een
oppervlaktewaterlichaam C) en het vervangen van een
duiker voor een duiker met terugslagklep in de Oude
Brummense Beek (een oppervlaktewaterlichaam A).
Z2020-001079/

Zuiderveldweg 6 in

Definitieve watervergunning voor de éénmalige lozing

D2020-1014185

Putten

van 6800 m3 grondwater ten behoeve van de

14-7-2020

ontwikkeling van de bronnen van het
bodemenergiesysteem, de periodieke lozing van 600 m3
per jaar ten behoeve van het 2 maal per jaar plegen van
onderhoud aan het open bodemenergiesysteen en het
lozen van meer dan 70 m3 water per uur op een
oppervlaktewaterlichaam “de Groevenbeek”.
Z2020-001530/

Eendenkooiweg 40

Het aanplanten van knotwilgen langs een

D2020-1013606

in Nijbroek

oppervlaktewaterlichaam A (Nijbroekse Wetering).

Z2020-002582/

nabij Grote Pekken

Het plaatsen van vissteigers bij een

D2020-1013683

642 in Veenendaal

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-002227/

St. Jansdal in

De éénmalige lozing van maximaal 16000 m3

D2020-1012145

Harderwijk

grondwater ten behoeve van de ontwikkeling van de

14-7-2020
14-7-2020
16-7-2020

bronnen van het bodemenergiesysteem, de periodieke
lozing van maximaal 1600 m3 per jaar ten behoeve van
het jaarlijkse onderhoud en het lozen van meer dan 70
m3 water per uur op een oppervlaktewaterlichaam A
(Vijvers St. Jansdal) voor het ziekenhuis St. Jansdal te
Harderwijk.
Z2020-002560/

Boertjesland 1 in

Het ambtshalve wijzigen van de vergunning van 22 mei

D2020-1013586

Hattem

2020 met kenmerk Z2020-001452/D2020-1009183 voor
het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam A, het
hier tevens plaatsen van een beschoeiing, het verlengen
van een duiker evenals het aanvullen van het
buitentalud van een primaire waterkering. De wijziging
betreft het aanvullend vergunnen van het verbreden van
de weg Boertjesland in de kernzone en
beschermingszone A van een primaire waterkering.

17-7-2020
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Z2020-000748/

Krommedijk 22 in

Het behouden van drie reeds gedempte

D2020-1014272

Klarenbeek

oppervlaktewaterlichamen C.

Z2020-002450/

Werverweg 3 f a in

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit langs een

D2020-1014363

Wapenveld

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-002495/

Zomerdijk 2 in

Het graven van een proefsleuf binnen de kernzone van

D2020-1013594

Oosterwolde Gld

een primaire waterkering (Noordelijke Randmeerdijk).

17-7-2020
17-7-2020
17-7-2020

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.

