Verleende vergunningen
week 3 - 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

1004733/1013238

Waterweg in

Het vervangen van een bestaande brug door een

16-1-2018

Hierden en

betonnen brug met faunapassage over de Hierdense

Munnekesteeg in

Beek.

Hulshorst
990805/1013379

nabij Batenstein

Het aanleggen van 3 natuurvriendelijke oevers,

2 in Ede

inclusief het verwijderen van beschoeiing en riet, het

16-1-2018

uitzetten van waterlelies en het plaatsen van drijvende
groeneilanden in een oppervlaktewaterlichaam A,
namelijk de vijver in het Proosdijpark.
988505/1013436

De Schans 22 in

Het aanleggen van een laagspanningskabel in de

Amersfoort

beschermingszone A van de primaire waterkering

18-1-2018

Eemdijk.
999522/1013642

983281/1013665

Beekhof 19 in

Het planten van 5 leilindes in de onderhoudsstrook van

Hoevelaken

een oppervlaktewaterlichaam A (Hoevelakense Beek).

ter hoogte van de

Het aanbrengen van een trapconstructie langs een

Konijenbergerweg

oppervlaktewaterlichaam A (Veluwse Wetering) ter

20 in Hattem

hoogte van Het Bastion 7 te Hattem en het

18-1-2018

18-1-2018

aanbrengen van een gording aan een bestaande
damwand langs een oppervlaktewaterlichaam A
(Apeldoorns kanaal).
990553/1013839

1000960/1013856

ten zuiden van

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C en

Kade 23 in Ede

het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen C.

Moreestraat 11 in

Het aanleggen van een damwand in een

Amersfoort

oppervlaktewaterlichaam A.

18-1-2018

18-1-2018

Datum
Onderwerp
Pagina

22 maart 2018
Verleende vergunningen
2 van 2

995771/1013956

De Landweer 5 in

Het wijzigen van de watervergunning van 12 april

Barneveld

2016 met kenmerk 802358/814719 voor het lozen van

18-1-2018

water vanaf extra verhard oppervlak via een pompput
op een oppervlaktewaterlichaam B, het verlengen van
een duiker en het dempen van een tijdelijk
oppervlaktewaterlichaam in Harselaar
West West. De voorschriften 15 en 20 zijn gewijzigd
(de lengte van de duiker en afvoerleiding).
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.

