Verleende vergunningen
week 4 - 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

989902/1014423

nabij de

Het aanbrengen van een kanosteiger, damwand en

22-1-2018

Werverdijk/

drainage langs een oppervlaktewaterlichaam A

Werverweg/

(Nieuwe Wetering) en binnen de beschermingszone A

Kloosterweg in

van de primaire waterkering, het aanleggen van een

Wapenveld

trap met steiger langs een oppervlaktewaterlichaam
A (Evergunne) en het aanleggen van verharding,
parkeerplaats, picknickplaats met informatiebord,
boothelling en steiger langs een
oppervlaktewaterlichaam A (Aflaat Kanaal) en binnen
de kernzone en beschermingszone A van de primaire
waterkering (IJsseldijk).

1008037/1014852

1012884/1014903

1008870/1014862

980761/1015419

nabij Lange

Het plaatsen van een tijdelijke ponton in een

Amerikaweg 93 in

oppervlaktewaterlichaam A (Apeldoorns Kanaal) bij

Apeldoorn

de Bruggelerbrug.

bij Ocrieteiland 4

Het plaatsen van een tijdelijke ponton bij een brug in

in Baarn

een oppervlaktewaterlichaam A (zijarm van de Eem).

nabij Lawickse

Het maken van een overkluizing in en het verleggen

Allee 166 in

van een oppervlaktewaterlichaam C en het graven

Wageningen

van een oppervlaktewaterlichaam C.

de Oostelijke

Het bouwrijp maken van het 3de eiland van

Randweg en

Rengerswetering en het hiervoor dempen van

Tabakskamp in

bestaande oppervlaktewaterlichamen C, het

Bunschoten

verbreden van bestaande oppervlaktewaterlichamen

23-1-2018

23-1-2018

23-1-2018

24-1-2018

A en het aanleggen van beschoeiing langs
oppervlaktewaterlichamen A.
997823/1015465

Het herinrichten van de Beek in Kerschoten.

24-1-2018

Bronland, Plantage

Het lozen van onttrokken grondwater op

24-1-2018

en Thymospad in

oppervlaktewaterlichamen B en C in Wageningen

nabij Edisonlaan in
Apeldoorn

1014435/1015315

Wageningen

Datum
Onderwerp
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992964/1015799

Moreestraat 7 in

Het verwijderen van een damwand en vlonder en het

Amersfoort

plaatsen van een nieuwe damwand langs een

25-1-2018

oppervlaktewaterlichaam A.
971000/1016071

achter

De legalisatie van het dempen van

Rumelaarseweg 46

oppervlaktewaterlichamen C in Woudenberg

26-1-2018

in Woudenberg
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.

