Verleende vergunningen
week 3 - 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
Z2019-002994/

Newtonstraat

Het aanleggen van een dam met duiker in een

D2019-1008378

35 in Veenendaal

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2019-003694/

t.h.v. Vleessteeg 1

Het wijzigen van de watervergunning van 26 april 2016

D2020-1000187

in Putten

met kenmerk 801367/818483 voor het leggen van twee

Datum
vergunning
13-1-2020
13-1-2020

duikers in een oppervlaktewaterlichaam B. Voorschrift
18 met betrekking tot de maatvoering van de dammen
met duiker is gewijzigd.
Z2019-003704/

ter hoogte van

Het plaatsen van afzetpalen op de onderhoudsstrook

D2019-1000023

Strandboulevard

van een oppervlaktewaterlichaam A (Nieuwe loop

11 in Putten

Schuitenbeek).

Z2019-003002/

Thorbeckelaan 123

Het legaliseren van 2 fonteinen en het aanbrengen van

D2019-1007635

in Barneveld

uitstroomvoorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam

Z2019-003440/

Het Steenland in

Het bouwen van een bedrijf in en langs een

D2019-1008703

Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A en het tijdelijk gedeeltelijk

Spakenburg

dempen van een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2019-003840/

Molsingel en

Het aanleggen van een voetgangersbrug over een

D2020-1000027

Ruizendaallaan 73

oppervlaktewaterlichaam A.

13-1-2020

14-1-2020

A.
14-1-2020

14-1-2020

in Eemnes
Z2019-003802/

Schipperswal 25 in

Het leggen van een kabel en plaatsen van een laadpaal

D2019-1000633

Hattem

in de beschermingszone A van een primaire

Z2019-003879/

nabij

Het wijzigen van de watervergunning van 28 juli 2016

D2019-1000666

Groeneveldselaan

met kenmerk 829598/845282 voor het

3 in Veenendaal

verondiepen van de Surfvijver. De wijziging betreft een

16-1-2020

waterkering.
17-1-2020

aanpassing van het verloop van het talud aan de
westoever (1:16 i.p.v. 1:20) en de waterdiepte bij de
palenrij (+2,5 m NAP i.p.v. +2,9 m NAP).
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.

