Verleende vergunningen
week 3 – 2019

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

1334828/1351682

nabij Transportweg in

Het graven van 2 wadi's en een zaksloot, het

14-1-2019

Barneveld

verlagen van het talud van een
oppervlaktewaterlichaam A en het aanbrengen
van 4 uitstroomvoorzieningen voor het bouwrijp
maken van het westelijk deel van het
bedrijventerrein
'Harselaar Driehoek'.

1335887/1351641

achter Veerstraat

Het aanbrengen van 11 schuttingen,4 tuinhuisjes,

110-118 en 130-140A

1 overkapping en 4 geleide bomen in de

in Wageningen

beschermingszone A en het profiel van vrije

14-1-2019

ruimte van de Grebbedijk.
1311729/1351997

locatie De Heygraeff

Het behouden van een stacaravan boven een

15 in Woudenberg

oppervlaktewaterlichaam A met natuurfunctie, het

15-1-2019

behouden van een dam met duiker en het
aanleggen van een keerwand langs een
oppervlaktewaterlichaam A met natuurfunctie.
1350116/1352071

Nabij

Het verlengen van een duiker in een

Achterveldseweg 37 in

oppervlaktewaterlichaam C.

15-1-2019

Achterveld
1337084/1352017

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C.

15-1-2019

t.h.v. Hasselaarlaan

Het vervangen van een brug over een

15-1-2019

19 in Eemnes

oppervlaktewaterlichaam A en het vervangen van

aan de Zuiderkade 37
in Ede

1325564/1352005

de beschoeiing.
1337774/1352714

1337505/1352053

t.h.v. De Stege 12 in

Het onttrekken van water aan oppervlaktewater

Veessen

voor het beregenen van percelen.

t.h.v. Grote Melmweg

Het verwijderen van een laagspanningskabel uit

31b in Soest

de beschermingszone A van een regionale kering.

17-1-2019

17-1-2019
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1345353/1352695

Kuiperstraat 26 in

Het onttrekken van water aan een

Terwolde

oppervlaktewaterlichaam A (Toevoerkanaal

17-1-2019

Terwolde) ten behoeve van het beregenen van
percelen.
1331803/1352813

Amersfoortseweg en

Het aanleggen van een duiker in een

Het Spaanse Leger 1

oppervlaktewaterlichaam C.

17-1-2019

in Nijkerk
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.

