Verleende vergunningen
week 41 - 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

1305336/1320637

nabij Keienweg 1 in

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C en

8-10-2018

Nijkerk

het ter compensatie verbreden van een
oppervlaktewaterlichaam C.

1303672/1321722

Celsiusweg 7 in

Het aanleggen van een voetgangersbrug over een

Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam B.

9-10-2018

Spakenburg
1296646/1322461

ter hoogte van de

Het onttrekken van grondwater ten behoeve van

Kanaalweg en

het in den droge aanleggen van een

Burgemeester

spooronderdoorgang en een permanente

Willemsestraat in

pompkelder, ten behoeve van het afpompen van

Dieren

regenwater, ten behoeve van het autoverkeer. In

11-10-2018

dit project wordt tevens de Kattenbergkade
verlengd en zal de onderdoorgang ter hoogte van
de Zuider Parallelweg kruisen.
1310366/1322305

Beekhof 15 in

Het behouden van 2 leibomen, een schutting en

Hoevelaken

een tuinhuis binnen de onderhoudszone van een

11-10-2018

oppervlaktewaterlichaam A.
1308160/1322533

voor het project A1

Ontwerp watervergunning voor het verbreden van

Apeldoorn-Azelo

de A1 ter plaatse van een primaire waterkering (ter

voor het gedeelte

plaatse van het viaduct van de N790 en de A1), het

tussen Twello tot

aanleggen van een weg op en bij een primaire

aan de IJssel

waterkering (nabij het viaduct van de N790 en de
A1), het verleggen en verbreden van de
Leeuwenbergsloot (een oppervlaktewaterlichamen
A), het verleggen en verbreden van
oppervlaktewaterlichamen C, het graven van
nieuwe oppervlaktewaterlichamen C, het verbreden
van de A1 en het verleggen van
oppervlaktewaterlichamen C bij de Oude IJssel Wilp
(een oppervlaktewaterlichaam A) en het lozen van
hemelwater van nieuw verhard oppervlak op
oppervlaktewater.

11-10-2018
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1306086/1322310

1294418/1322513

1298786/1322842

Schilschoterweg 4 in

Het leggen van een duiker in een

Harskamp

oppervlaktewaterlichaam A (Kleine Valkse Beek).

Vieweg 11 in

Het aanleggen van een steiger in de Oude Lunterse

Woudenberg

Beek (oppervlaktewaterlichaam A).

Kayersdijk en

Het graven van een oppervlaktewaterlichaam A,

Zuiderpark in

met een cascade, 8 dammen met duikers, 3

Apeldoorn

zinkerconstructies, 2 voetgangersbruggen, 2

11-10-2018

11-10-2018

12-10-2018

uitstroomvoorzieningen en gedeeltelijk voorzien van
beschoeiing, het aanplanten van bomen bij het
nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam A, het
uitmonden van de cascade op de Kayersdijk zuid
(een oppervlaktewaterlichaam A), het plaatsen van
een duiker in de Kayersbeek (een
oppervlaktewaterlichaam A) en het plaatsen van
een verdeelwerk in de Zwaanspreng (een
oppervlaktewaterlichaam A).
1306988/1322867

aan de

Het verwijderen van een dam met duiker en het

Engelsestadweg 14

aanleggen van een dam met duiker

in Barneveld

in de Modderbeek aan de Engelsestadweg 14 te

12-10-2018

Barneveld.
1319889/1322909

Glassnijder in Epe

Het hebben en verwijderen van een tijdelijke dam

12-10-2018

met twee duikers in de Klaarbeek
(een oppervlaktewaterlichaam A).
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.

