Verleende vergunningen
week 42 - 2019
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
Z2019-002776/

Ruisvoorn 24 in

Het aanleggen van een vlonder en keerwand langs een

D2019-1004441

Veenendaal

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2019-000794/

Kolonel van

Het onttrekken en weer in de bodem lozen van

D2019-1001309

Roijenweg in

grondwater ten behoeve van een lopende en vergunde

Leusden tot aan de

grondwatersanering waarbij de omvang van de

Van Genestetlaan

verontreiniging loopt van de Kolonel van Roijenweg in

in Amersfoort

Leusden tot aan de Van Genestetlaan in Amersfoort.

Datum
vergunning
14-10-2019
15-10-2019

Hieraan lag een m.e.r.-aanmeldingsnotitie en het
vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit (kenmerk Z2019000794/D2019-1002616) ten grondslag.
Z2019-002485/

IJsseldijk 3 in

Het maken van twee lasgaten in de beschermingszone A

15-10-2019

D2019-1003989

Veessen

van de primaire waterkering IJsseldijk.

Z2019-002723/

Arkersluisweg 30

Het aanleggen van een glasvezelkabel in de

D2019-1004444

in Nijkerk

beschermingszone A van de Zuidelijke Randmeerdijk.

Z2019-002861/

Nijkerkerstraat 47

Het graven van oppervlaktewaterlichamen C.

16-10-2019

D2019-1004163

in Nijkerk

Z2019-002076/

Laakboulevard 2 in

Het bouwen van 8 bruggen over oppervlaktewater-

17-10-2019

D2019-1001469

Amersfoort

lichamen A, waarvan 1 in de beschermingszone A van

15-10-2019

een regionale waterkering (Laakkade West) in de
Laakse Tuinen.
Z2019-001413/

gebied tussen

Diverse maatregelen ten behoeve van het vernatten van

D2019-008207

Leusden,

natuur op percelen van Stichting De Boom: het

Achterveld en

aanleggen van een dam met duiker in een

Woudenberg

oppervlaktewaterlichaam A, het verondiepen van

(omgeving

diverse oppervlaktewaterlichamen C, het verdiepen van

Asschatterweg,

diverse oppervlaktewaterlichamen C, het aanleggen van

Hamerveldseweg

greppels, het aanbrengen van beplanting langs

103, ten zuiden

oppervlaktewaterlichamen A, het aanleggen van een

van Schoolsteeg,

houtwal langs een oppervlaktewaterlichaam A, het

Langesteeg en

plaatsen van twee stuwen in een oppervlaktewater-

Leusbroekerweg in

lichaam C en het aanleggen van een gronddam in een

Leusden)

oppervlaktewaterlichaam C.

Z2019-002829/

Meentweg 45A

Het ontgraven binnen de beschermingszone B van de

D2019-1004400

in Eemnes

primaire waterkering Wakkerendijk voor het realiseren
van een kelder.

18-10-2019

18-10-2019
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Z2019-002894/

Korte Maatsweg 7

Het aanleggen van een glasvezelkabel in de kernzone

D2019-1004378

en Stammeweg 1

en beschermingszone A van een regionale waterkering

in Eemnes

en het hiervoor tevens uitvoeren van 2 boringen onder

18-10-2019

een regionale waterkering door.
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.

