Verleende vergunningen
week 38 - 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

1310807/1314572

nabij Maanderdijk

Het aanleggen van een dam met duiker in de Nieuwe

17-9-2018

28 in Ede

Wetering.

Withagenweg 36 in

Het graven van een oppervlaktewaterlichaam C.

17-9-2018

tegenover

Het verdiepen van een oppervlaktewaterlichaam B,

17-9-2018

Edeseweg 107 in

het verwijderen van een dam met duiker en het

Wekerom

aanbrengen van 2 lage gronddammen over een

1307715/1314655

Wilp
1305870/1314598

kruisende rioolleiding in een oppervlaktewaterlichaam
B op het bedrijventerrein Het Laar.
1307924/1314549

nabij

Het legaliseren van het verleggen van 2

Schoonengweg 6 in

oppervlaktewaterlichamen C en het leggen van 1

Voorthuizen

dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam B en

17-9-2018

2 dammen met duiker in een
oppervlaktewaterlichaam C.
1309138/1315310

1304293/1316169

aan De Landweer 4

Het legaliseren van een geplaatst hekwerk langs een

in Barneveld

oppervlaktewaterlichaam A.

Slijkhuisstraat 7 in

Het wijzigen van de watervergunning van 16 juni

Vaassen

2015 met kenmerk 680313/696213 voor wat betreft

18-9-2018

21-9-2018

het niet graven van een oppervlaktewaterlichaam C.
Voorschriften 27, 28, 29 en 31 zijn ingetrokken;
voorschrift 1 is gewijzigd.
1294042/1316176

1311391/1316437

Utrechtseweg 13 in

Het onttrekken van 45 m3 water uit de Lunterse

Renswoude

Beek.

Ursulineweg 2c in

Het wijzigen van de vergunning van 17 augustus

Leusden

2018 met kenmerk 946174/963758. De

21-9-2018

21-9-2018

tenaamstelling is gewijzigd en de afmetingen van de
duiker.
1313198/1316236

nabij Maatsteeg 24

Het leggen van een dam met duiker in een

in Rhenen

oppervlaktewaterlichaam A namelijk de
Stekkeveldsloot.

21-9-2018
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1304339/1316211

ter hoogte van

Het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam A

Hogestraat 9a in

(Nieuwe Wetering) en het aanleggen van een steiger.

21-9-2018

Wapenveld
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.

