Verleende vergunningen
week 35 - 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

1301777/1310158

Beekhof 27 in

Legalisatie van een hekwerk en schutting bij een

27-8-2018

Hoevelaken

oppervlaktewaterlichaam A (de Hoevelakense beek).

Zernikestraat in

Het verlengen van een duiker en het plaatsen van

Wezep

een inspectieput in een oppervlaktewaterlichaam A

1295525/1310122

27-8-2018

(Duivendanswetering).
1299155/1310289

Ter hoogte van

Het graven van proefsleuven en het uitvoeren van

KM35.500 nabij de

sonderingen In de kernzone en beschermingszone

brug in de A28

van een waterkering.

28-8-2018

over de Arkervaart
in Nijkerk
1299547/1310418

Deelplan Laak 2A

Het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam A

in Vathorst

(de 'Binnenlaak') en het aanleggen van beschoeiing,

(Amersfoort)

natuurvriendelijke oevers en een bootinlaatplaats

28-8-2018

langs dit oppervlaktewaterlichaam.
1301870/1310467

Deelplan Laak 2A

De aanleg van 3 fietsbruggen over

in Vathorst

oppervlaktewaterlichamen A.

28-8-2018

(Amersfoort)
1296730/1310584

Nabij

Het dempen en graven van

Dragonderweg 15

oppervlaktewaterlichamen, het lozen van hemelwater

in Veenendaal

vanaf extra verhard oppervlak op een

28-8-2018

oppervlaktewaterlichaam, het aanbrengen van
beschoeiing, het leggen van een duiker en het
aanbrengen van uitstroomvoorzieningen, voor het
bouwrijp maken van 'Het Balkon'.
1304267/1310512

1296867/1310615

Ter hoogte van

Het legaliseren van twee reeds geplaatste

Eemdijk 22 in

binnendijkse afrasteringen in de beschermingszone A

Eemdijk

en de kernzone van de primaire waterkering Eemdijk.

Ter hoogte van

Het verwijderen van een brug en het plaatsen van

Koeweg tussen

een dam met duiker in de Singelbeek (een

nummers 7 en 9 in

oppervlaktewaterlichaam A).

Hattem

28-8-2018

28-8-2018

Datum
Onderwerp
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1290731/1310404

4 september 2018
Verleende vergunningen
2 van 3

Deelplan Laak 2A

Het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam A

in Vathorst

('Water 2') en het aanleggen van beschoeiing en

(Amersfoort)

natuurvriendelijke oevers langs dit

28-8-2018

oppervlaktewaterlichaam.
1296495/1310642

Ter hoogte van de

Het leggen van een kabel in de Wakkerendijk (een

Wakkerendijk 82 in

primaire waterkering).

28-8-2018

Eemnes
1054080/1310568

Flevoweg 5 in

De vergunning met kenmerk MPM-5000-2706-0, d.d.

Elburg

1 januari 2002 aan te vullen met: Het

29-8-2018

grondwater dat de vergunninghouder aan de bodem
onttrekt, wordt mede gebruikt voor
menselijke consumptie. Tevens wordt de vigerende
vergunning uitgebreid met een aantal voorschriften.
1054074/1310611

Het Frusselt 30 in

De vigerende vergunning met kenmerk MPM-2389-

Vierhouten

45-0, d.d. 1 januari 1972 aan te vullen

29-8-2018

met: Het grondwater dat de vergunninghouder aan
de bodem onttrekt, wordt mede gebruikt
voor menselijke consumptie. Tevens wordt de
vigerende vergunning uitgebreid met een aantal
voorschriften en wordt vastgelegd dat
vergunninghouder een deel van het onttrokken
grondwater levert aan een derde partij.
1054077/1310582

Drieërweg 125 in

De vigerende vergunning met kenmerk MPM-3187-

Ermelo

871-0, d.d. 1 januari 1996 aan te vullen

29-8-2018

met: Het grondwater dat de vergunninghouder aan
de bodem onttrekt, wordt mede gebruikt
voor menselijke consumptie. Tevens wordt de
vigerende vergunning uitgebreid met een aantal
voorschriften.
1054079/1310574

Krimweg 152-154

De vigerende vergunning met kenmerk 2007-

in

003001, d.d. 30 november 2007 aan te vullen

Hoenderloo

met: Het grondwater dat de vergunninghouder aan
de bodem onttrekt, wordt mede gebruikt
voor menselijke consumptie. Tevens wordt de
vigerende vergunning uitgebreid met een aantal
voorschriften en is voorschrift 2 vervangen door
voorschrift 10.

29-8-2018
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1289362/1311110

4 september 2018
Verleende vergunningen
3 van 3

Ter hoogte van

Het aanleggen van stalen damwanden in het

Burgemeester

Apeldoorns Kanaal (oppervlaktewaterlichaam A met

Willemsestraat 29

een natuurfunctie) inclusief het realiseren van

in Dieren

taludbekieding bestaande uit basaltonstenen.

30-8-2018

• Het aanleggen van een uitstroomvoorzieningen en
het lozen van hemelwater op het Apeldoorns Kanaal
(niet zijnde de first-flush) van de nieuwe
onderdoorgang.
1054206/1311115

Boerenstreek in

Het verwijderen van dammen met duikers in

Soest

oppervlaktewaterlichamen C, dempen, verondiepen

30-8-2018

van oppervlaktewaterlichamen C, aanbrengen van
twee dammen met duikers in een
oppervlaktewaterlichaam B, verbreden van een deel
van een oppervlaktewaterlichaam B en realiseren van
een peilstijging in oppervlaktewaterlichamen C,
locatie.
1297405/1311108

De Cloese in

Het aanleggen van een wandelpad, het planten van

Ugchelen

elzen, het aanleggen van een loopbrug, het plaatsen

30-8-2018

van schotten of keien, het plaatselijk verwijderen van
bielzen en beschoeiing, het maken van een slibvang,
het verharden met grasbeton, het verlengen van een
vistrap en het aanbrengen van een ijsvogelwand bij
en in de Ugchelse beek (een
oppervlaktewaterlichaam A) in het kader van het
beekherstelproject Ugchelse Beek Midden.
1298252/1311434

1297028/1311407

Arnhemseweg in

Het verwijderen van beschoeiing en het aanleggen

Leusden

van een damwand in een oppervlaktewaterlichaam B.

Heiligenbergerweg

Het aanleggen van een oppervlaktewaterlichaam.

31-8-2018

31-8-2018

- Groene Zoom in
Leusden
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.

