Verleende vergunningen week 45 – 2021
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

Z2021-004012

Groote Woldweg

Het plaatsen van twee voetgangersbruggen over een

08-11-2021

49 in Oosterwolde

oppervlaktewaterlichaam A.

Gld
Z2021-004013

ter hoogte van

Het plaatsen van een houten voetgangersbrug over

Buddezand 25 in

oppervlaktewaterlichaam Fliert.

08-11-2021

Wilp
Z2021-004362

Het Eempad in

Het vervangen van een beschoeiing en het aanbrengen

Leusden

van taludbekleding bij vier bruggen en het herstellen

09-11-2021

van de fundering van één brug over een
oppervlaktewaterlichaam A.
Z2021-004694

Z2021-004593

De Deel 5 in

Het plaatsen van een keerwand achter een bestaande

Veenendaal

beschoeiing langs een oppervlaktewaterlichaam A.

Prinses

Het aanleggen van een keerwand langs een

Amalialaan3c in

oppervlaktewaterlichaam A.

10-11-2021

10-11-2021

Woudenberg
Z2021-004099

Z2021-004230

Trumanvijver in

Het behouden van een drijvend eilandje in een

Ede

oppervlaktewaterlichaam A.

Buurtlaan-Oost

Het gedeeltelijk dempen van twee

nabij

oppervlaktewaterlichamen C.

10-11-2021

11-11-2021

Dragonderweg in
Veenendaa
Z2021-004729

nabij Haarweg 7 in

Het plaatsen van een stuw in een

Overberg

oppervlaktewaterlichaam B en een stuw en een drempel

11-11-2021

in een oppervlaktewaterlichaam C.
Z2021-004737

Z2021-004234

Z2021-004797

nabij Haarweg 131

Het plaatsen van een stuw en drie drempels in

in Leersum

oppervlaktewaterlichamen C.

Keienweg 13 in

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C en het

Nijkerk

verbreden van een oppervlaktewaterlichaam C.

nabij Taets van

Het wijzigen van vergunning 1036777,namelijk het

Amerongenweg 80

vervangen van een muur voor duiker A door een stuw

in Renswoude

na duiker A.

11-11-2021

11-11-2021

12-11-2021

Onderwerp
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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.

