Verleende vergunningen
week 46 - 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

1314629/1332439

Eemdijk 86 in

Ambtshalve watervergunning voor het legaliseren van

13-11-2018

Eemdijk

reeds aangelegde bestrating in de kernzone van de
primaire waterkering, een reeds geplaatst stenen
muurtje langs de bestrating in de kernzone van de
primaire waterkering, een reeds geplaatste vlonder
langs de Eem met rietplanten in de beschermingszone
A van de primaire waterkering en een reeds
aangelegde oprit naar de overrit in de beschermingszone A en de kernzone van de primaire waterkering
Eemdijk.

1314971/l1332328

nabij

Het graven van een oppervlaktewaterlichaam A,

Wikselaarseweg

het leggen van een duiker in een oppervlaktewater-

18 in Voorthuizen

lichaam A, het dempen van 2 oppervlaktewater-

13-11-2018

lichamen C, het lozen van hemelwater vanaf extra
verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam en
het graven van 13 wadi's in het gebied Wikselaarse
Eng.
1328609/1332505

Horsterweg in

Wijziging watervergunning van 18 oktober 2018 met

Leusden

kenmerk 1307104/1324383 voor onder meer het

13-11-2018

vervangen van een brug over een oppervlaktewaterlichaam A (het Valleikanaal). Voorschrift 27 is
gewijzigd.
1314366/1332474

Eemdijk 88 in

Ambtshalve watervergunning voor het legaliseren van

Eemdijk

een reeds geplaatste schutting in de kernzone van de
primaire waterkering, reeds aangebrachte bestrating in
de beschermingszone A en de kernzone van de
primaire waterkering, een reeds aangelegde
afwateringsgoot in de beschermingszone A van de
primaire waterkering en een reeds aangelegde oprit
naar de overrit in de beschermingszone A en de
kernzone van de primaire waterkering Eemdijk.

13-11-2018
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1321104/1332543

1301703/1333688

1316760/1333709

1305272/1333707

1294947/1334483

aan de Beekhof 3

Het behouden van drie reeds geplaatste schuttingen

in Hoevelaken

binnen de onderhoudszone van de Hoevelakense Beek.

Gele Plomp 8 in

Het bouwen van een vlonder bij een oppervlaktewater-

Amersfoort

lichaam A.

tegenover

Het vervangen van een schuur binnen de kernzone en

Zomerdijk 64 in

beschermingszone A van de primaire waterkering

Noordeinde

(Noordelijke Randmeerdijk).

Eemweg 47 in

Het vervangen van een laagspanningsverdeelkast in de

Eemnes

kernzone van een regionale waterkering.

t.h.v. Eerste

Het onttrekken van grondwater ten behoeve van

Kruishaarseweg

beregening.

13-11-2018

15-11-2018

15-11-2018

15-11-2018

16-11-2018

11a in Nijkerk
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.

