Verleende vergunningen
week 4 - 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
Z2019-003844/

Kanaaldijk 85 in

Het aanleggen van een glasvezelkabel in de kernzone

D2020-1000201

Wapenveld

en beschermingszone A van een primaire waterkering.

Z2019-002770/

Wildkansel in Epe

Het wijzigen van de verleende watervergunning

D2020-1000022

Datum
vergunning
20-1-2020
21-1-2020

(1040957/1296588) inzake het aanplanten van
wilgen langs een oppervlaktewaterlichaam A.

Z2019-003704/

bij Rijksstraatweg

Het onttrekken en lozen van grondwater en de daarvoor

D2020-1001268

5 in Wilp

te verrichtten handelingen in het watersysteem.

Z2019-003016/

Achterste

Het hebben van een blokhut en de verwijdering van een

D2020-1000029

Molenweg 15 in

aantal bomen binnen de onderhoudsstrook van de

Epe

Tongerense beek (een oppervlaktewaterlichaam A).

Z2019-003919/

Beekhof 11 in

Het behouden van een reeds aangeplante laurierhaag

D2019-1001346

Hoevelaken

op de onderhoudsstrook van de Hoevelakense Beek.

Z2019-001810/

IJsseldijk 85 in

Het weigeren van een watervergunning voor het

D2019-1006358

Welsum

beweiden met herten en het plaatsen van een hekwerk

21-1-2020
23-1-2020

23-1-2020
24-1-2020

in de kernzone van een primaire waterkering.
Z2019-004027/

Prinses Amalialaan

Het aanleggen van beplanting en een pergola langs een

D2020-1000214

19 in Woudenberg

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-000114/

Munnikebeekhof 6

Het wijzigen van de watervergunning van 4 juni 2019

D2020-1000531

in Ederveen

met kenmerk Z2019-000628/D2019-004268 voor het

24-1-2020
24-1-2020

plaatsen van een keerwand langs de Munnikebeek. Deze
wijzigingsvergunning vervangt de wijzigingsvergunning
van 8 november 2019 met kenmerk Z2019002390/D2019-1005215. Voorschriften 14 en 15
inhoudende de aanpassing van de locatie en de hoogte
van de damwand zijn aangepast.
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.

