Verleende vergunningen
week 47 - 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

1310334/1334744

Beekhof 9 in

Het behouden van twee schuttingen, een grondwal

19-11-2018

Hoevelaken

met beplanting en het aanleggen van grind langs
een oppervlaktewaterlichaam A.

1051571/1335692

1315795/1335832

Wesselseweg 46A in

Het dempen met duiker van een oppervlaktewater-

Barneveld

lichaam C.

Goldschmidtstraat 3

het behouden van een reeds aangelegde steiger

in Nijkerkerveen

met trapje langs en gedeeltelijk over een

20-11-2018

20-11-2018

oppervlaktewaterlichaam A en het behouden van
een reeds geplaatste damwand met daar op een
schutting langs een oppervlaktewaterlichaam A.
1317780/1335730

1316829/1336467

Rijksstraatweg in

Het lozen van hemelwater via een uitstroom-

Voorst

constructie op een oppervlaktewaterlichaam A.

Karrespoor 12 in

Het gedeeltelijk legaliseren en het gedeeltelijk

Amersfoort

plaatsen van een damwand langs een

20-11-2018

21-11-2018

oppervlaktewaterlichaam B.
1291259/1336965

langs de

Het dempen van oppervlaktewaterlichamen C langs

Zwaluwenstraat in

de Hogeweg, het graven en verbreden van

Amersfoort

oppervlaktewaterlichaam C, het lozen van

22-11-2018

hemelwater afkomstig van extra verhard oppervlak
op een oppervlaktewaterlichaam en de aanleg van
een uitstroomvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam A.
1324135/1337043

nabij Schiestraat 12

Het aanleggen van een fietspad langs de (nieuwe)

in Apeldoorn

Kayersbeek, het aanleggen van een fietsbrug over

22-11-2018

de Zwaanspreng en de (oude) Kayersbeek (beide
oppervlaktewaterlichamen A met SED-status) en
het kappen van twee bomen bij de Zwaanspreng.
1317921/1337103

Klettersteeg 28 in

Het wijzigen van de watervergunning met kenmerk

Achterveld

7024544/1043297 en datum 24 april 2018. De
wijziging betreft een reeds geplaatste langere
duiker.

22-11-2018
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1322153/1336983

nabij

Het aanleggen van een telecomkabel in de

Zutphensestraatweg

beschermingszone A van een primaire waterkering.

22-11-2018

17 in Spankeren
1314014/1337094

De Fliert 31 in

Het wijzigen van de watervergunning met kenmerk

Achterveld

972466/988922 en datum 16 oktober 2017. De

22-11-2018

wijziging betreft een reeds geplaatste langere
duiker.
1324441/1337127

ter hoogte van Het

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C,

Oever 7 in

het verondiepen van oppervlaktewaterlichamen C

Wapenveld

en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers

22-11-2018

langs deze oppervlaktewaterlichamen C.
1323499/1337032

ter hoogte van de

Het lozen van hemelwater op een IT-riool op een

Eperweg 33 in

oppervlaktewaterlichaam C en het creëren van

Heerde

extra waterberging door het vervangen van een

22-11-2018

stuw met overloop naar een oppervlaktewaterlichaam A (de Wendhorstbeek).
1317064/1337456

achter Haarweg 10

Het dempen van 7 oppervlaktewaterlichamen C, het

in Wageningen

aanbrengen van 3 uitstroombakken in een

23-11-2018

oppervlaktewaterlichaam, het verleggen van een
duiker in een oppervlaktewaterlichaam B en het
lozen van hemelwater afkomstig van extra verhard
oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam voor het
bouw- en woonrijp maken van Kortenoord fase 2b
achter Haarweg 10 te Wageningen.
1325676/1337448

Nieuwesteeg 3 in

Ambtshalve wijzigingsvergunning voor het wijzigen

Ede

van de op 21 maart 2018 onder kenmerk

23-11-2018

1032333/1033528 afgegeven vergunning voor het
aanleggen van een dam met duiker in een
oppervlaktewaterlichaam A (WL-19021, Nieuwe
Steegsloot). De doorsnede van de duiker is
gewijzigd.
1323871/1337378

Voordersteeg 20 in

Het wijzigen van de vergunning van 26 februari

Twello

2018 met kenmerk 1012672/1024175 voor het
verwijderen van een dam met duiker uit een
oppervlaktewaterlichaam A (Koppelleiding Oost) en
vervolgens deze dam met duiker aanleggen in een
oppervlaktewaterlichaam A (de Fliert). De
maatvoering van de duiker is gewijzigd.

23-11-2018
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1331286/1337478

1305659/1337409

aan de Elburgerweg

Het lozen van bronneringswater op een

59 in Nunspeet

oppervlaktewaterlichaam C.

aan de

Het zetten van een keerwand langs een

Munnikebeekhof 10

oppervlaktewaterlichaam A, namelijk de

in Ederveen

Munnikebeek.

23-11-2018

23-11-2018

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.

