Verleende vergunningen
week 31 - 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
Z2020-002151/

Prinses Amalialaan

Het plaatsen van een keerwand langs een

D2020-1014983

8A in Woudenberg

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-002152/

Aalscholver 6 in

Het aanleggen van een vlonder en keerwand langs een

D2020-1014989

Veenendaal

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-002079/

Karel van Gelreweg

Het bouwen van een schuur nabij de kade van een

D2020-1014626

2 in Eerbeek

oppervlaktewaterlichaam A (Eerbeekse Beek).

Z2020-000689/

Laan van de Stier 60

Het lozen van hemelwater, afkomstig van nieuw

D2020-1013265

in Apeldoorn

verhard oppervlak, op de Leigraaf Apeldoorn Noord

Datum
vergunning
27-7-2020
27-7-2020
28-7-2020
29-7-2020

(een oppervlaktewaterlichaam A) door middel van
twee uitstroomvoorzieningen.
Z2020-001855/

Amersfoortseweg 9

Definitieve watervergunning voor het lozen

D2020-1010920

in Bunschoten-

van mogelijk door de bedrijfsactiviteiten verontreinigd

Spakenburg

hemelwater op oppervlaktewaterlichamen (A-

29-7-2020

watergangen) grenzend aan de inrichting.
Z2020-002142/

Schoolstraat 1 in

Het graven van een wadi en het aanleggen van een

D2020-1014838

Ederveen

uitstroomvoorziening voor het lozen van hemelwater

29-7-2020

vanaf verhard oppervlak op een
oppervlaktewaterlichaam A.
Z2020-002354/

Weikamp 178a en

Het leggen van een telecomkabel en het verwijderen

D2020-1014643

Garnalenweg in

van een telecomkabel in de beschermingszone A van

Bunschoten-

een primaire waterkering.

29-7-2020

Spakenburg
Z2020-002357/

IJsseldijk 85, 87, 89

Het leggen van een glasvezelkabel in de

D2020-1012336

en 95 in Veessen

beschermingszone A van een primaire waterkering.

Z2020-002689/

Westdijk 40 in

Het plaatsen van een gedenkbord in de kernzone van

D2020-1015064

Bunschoten-

de primaire waterkering Westdijk.

29-7-2020
29-7-2020

Spakenburg
Z2020-002320/

Middeldijk in

Het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve

D2020-1013164

Hattemerbroek

van het in den droge aanleggen van een kabeltracé
voor het Windmolenpark Hattemerbroek, vanaf het
INK (inkoopstation) aan de Kanaalweg te Hattem naar
de WTG (windmolenpark). Hieraan lag een m.e.r.aanmeldingsnotitie en het vormvrije m.e.r.beoordelingsbesluit van 30 juli 2020 (kenmerk Z2020002320/D2020-1012069) ten grondslag.
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Z2020-002831/

Bunschoter

Het behouden van een reeds geplaatste damwand

D2020-1015273

Veenkamp 110 in

langs een oppervlaktewaterlichaam A en het behouden

Bunschoten-

van een reeds geplaatste steiger langs en over een

Spakenburg

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-002521/

aan de Worp 1 in

Het aanleggen van een elektrakabel en een mantelbuis

D2020-1015325

Deventer

ten behoeve van een glasvezelkabel door middel van

31-7-2020

31-7-2020

een boring onder een primaire Waterkering.
Z2020-002838/

Heiligenbergerweg 5

Het wijzigen van vergunning 1346423, voor de

D2020-1015371

te Leusden

werkzaamheden van het plaatsen van een stuw in een

31-7-2020

oppervlaktewaterlichaam C, het graven van een
oppervlaktewaterlichaam C en het aanleggen en
verwijderen van beplanting bij een oppervlaktewaterlichaam A.
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.

