Verleende vergunningen
week 46 - 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
Z2019-002711/

t.h.v. Kruisvoorder-

Het vervangen van een brug over een

D2019-1004694

weg 2 in Twello

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2019-002816/

Meentweg 10 in

Het verwijderen van een gasleiding in de kernzone en

D2019-1005602

Eemnes

beschermingszone A van een primaire waterkering.

Z2019-003086/

Meentweg in

Het uitvoeren van spoedreparaties aan de Meentweg

D2019-1005795

Eemnes

(Wakkerendijk-Meentweg) binnen het gesloten seizoen

Datum
vergunning
11-11-2019
11-11-2019
11-11-2019

te Eemnes.
Z2019-002211/

Haarweg 19 in

Het bouwrijp maken van Wolfswinkel perceel 1

D2019-1003310

Maarsbergen

(ontwikkeling bedrijventerrein ten zuiden van de

12-11-2019

Haarweg) en perceel 2 (ontwikkeling woonwijk ten
noorden van Haarweg) aan Haarweg 19 te
Maarsbergen. Het lozen van hemelwater afkomstig
van nieuw verhard oppervlak middels een aan te
brengen uitstroomvoorziening in een
oppervlaktewaterlichaam C (WL_18194), het
aanleggen van een oppervlaktewaterlichaam (greppel)
ten noorden van perceel 2, het aanleggen van een
stuw voor de waterpeilbeheersing in het gebied
op +5,10 m NAP in een oppervlaktewaterlichaam C
(WL_18194) en het verbreden van een deel van een
bestaand oppervlaktewaterlichaam C
(WL_18194).
Z2019-002231/

t.h.v. Zuidereind 1

Het reconstrueren van de openbare weg

D2019-1002031

t/m Zuidereind 49 in

(Zuidereind) en het aanbrengen van grasbetonblokken

Baarn

en bermbeton langs de weg in de kernzone en

15-11-2019

beschermingszone A van de primaire waterkering.
Z2019-003153/

t.h.v. Nijkerkerweg

Het lozen van water, afkomstig van extra verhard

D2019-1005592

161 in Barneveld

oppervlak, op oppervlaktewater, het verbreden van

15-11-2019

een oppervlaktewaterlichaam C en het aanleggen van
een stuw in een oppervlaktewaterlichaam C.
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.

