Verleende vergunningen
week 34 - 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

1292454/1308588

Vliegendijk in

Het aanleggen van een rijroute in de kern- en

20-8-2018

Zutphen

beschermingszone A van de primaire waterkering en
het ruimen van een VI in de beschermingszone B van
de primaire waterkering en bij de Tichelbeek (een
oppervlaktewaterlichaam A).

1297820/1308835

Luxoolseweg 1 in

Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever

Nijkerk

langs een opperviaktewaterlichaam A

20-8-2018

(Beulenkampsloot).
864140/1308818

Fokko Kortlanglaan

Het intrekken van de ten behoeve van de onttrekking

25 in Ermelo

van grondwater verleende watervergunning met

20-8-2018

nummer GO 32030191 d.d. 25 maart 2007 (verleend
door rechtsvoorganger, provincie Gelderland) voor
vestiging Ermelo.
1296762/1309038

Het dempen van twee oppervlaktewaterlichamen C.

21-8-2018

Twelloseweg in

Watervergunning in samenloop met Rijkswaterstaat

22-8-2018

Deventer (De

voor het aanleggen van een parkeerplaats met

Worp)

afrastering, verlichtingsbolders en aan te planten

Slijkhuisstraat 6 in
Vaassen

1054356/1309314

bomen in de beschermingszone A van de IJsseldijk
en aan de linkeroever van de IJssel.
1302057/1309615

Rustenburgerweg

Het tijdelijk afdammen met damwanden van een

in Amersfoort

oppervlaktewaterlichaam A (de Graafdreef), het

23-8-2018

tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van
duikerelementen en het onttrekken aan en lozen van
water op hetzelfde oppervlaktewaterlichaam voor het
vervangen van een riolering.
1302615/1309651

aan Beekhof 21 in

Het legaliseren van aangelegde beplanting en

Hoevelaken

geplaatste schutting langs een
oppervlaktewaterlichaam A (de Hoevelakense beek).

23-8-2018
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1305679/1309604

Apeldoornsestraat

Het plaatsen van een keerwand langs een

48-42 in

oppervlaktewaterlichaam A.

23-8-2018

Voorthuizen
1054075/1309748

Putterweg 68-70

Ambtshalve watervergunning voor het aanvullen van

Garderen

de vigerende vergunning met kenmerk MPM-2489-

23-8-2018

522-0, d.d. 1 januari 1990: Het grondwater dat de
vergunninghouder aan de bodem onttrekt, wordt
mede gebruikt voor menselijke consumptie. Het
huidige voorschrift wordt vervangen door: De
maximaal te onttrekken waterhoeveelheid bedraagt
20.000 m3 per jaar. Er mag onveranderd maximaal
30 m3 grondwater per uur aan de bodem worden
onttrokken.
1054068/1309728

Nizolaan 4 in Ede

Ambtshalve watervergunning voor het aanvullen van

23-8-2018

de vigerende vergunning met kenmerk 2007-015746,
d.d. 19 december 2007: Het grondwater dat de
vergunninghouder aan de bodem onttrekt, wordt
mede gebruikt voor menselijke consumptie.
Voorschrift 2 van de vigerende vergunning wordt
ambtshalve vervangen door voorschrift 10.
1054067/1309705

Panoramaweg 27

Ambtshalve watervergunning voor het aanvullen van

in Bennekom

de vigerende vergunning met kenmerk MPM-4820-

23-8-2018

2521-0, d.d. 1 januari 2002: Het grondwater dat de
vergunninghouder aan de bodem onttrekt, wordt
mede gebruikt voor menselijke consumptie. Het
huidige voorschrift wordt vervangen door: De
maximaal te onttrekken waterhoeveelheid bedraagt
27.000 m3 per jaar. Er mag onveranderd maximaal
16 m3 grondwater per uur aan de bodem worden
onttrokken.
1054041/1309650

Boshoffweg 6 in

Ambtshalve watervergunning voor het aanvullen van

Eerbeek

de vigerende vergunning met kenmerk MW87.48722MW4203, d.d. 18 maart 1988: Het grondwater dat de
vergunninghouder aan de bodem onttrekt, wordt
mede gebruikt voor menselijke consumptie.

23-8-2018

Datum
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Pagina

24 augustus 2018
Verleende vergunningen
3 van 3

1049153/1310077

De Laak 2B -

Het wijzigen van de regionale waterkering Laakkade,

Laakse Tuinen,

bestaande uit het gedeeltelijk aanpassen van de

Vathorst in

ligging van de Laakkade, het wijzigen van het

Amersfoort

bestaande profiel van de Laakkade, het graven en

24-8-2018

dempen van oppervlaktewaterlichamen, de aanleg
van een aquarol langs een oppervlaktewaterlichaam,
de aanleg van een tijdelijke dam met duiker, het
aanbrengen van beplanting langs de Laakkade, de
aanleg van kabels en leidingen parallel aan en
kruisend met de Laakkade, de aanleg van een
fietspad op de Laakkade, en de aanleg van
straatverlichting langs de Laakkade.
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.

