Verleende vergunningen
week 51 - 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

1329330/1344565

t.h.v.

Het behouden van aangeplante bomen langs een

14-12-2018

Nijkerkerstraat 57

oppervlaktewaterlichaam A.

in Putten
1326208/1345124

aan de Holkerweg

Het behouden van drie steeneiken, polvormige

73 in Nijkerk

grassen en een hekwerk (toegangspoort) op de

17-12-2018

onderhoudsstrook van een oppervlaktewater-lichaam
A en polvormige grassen in het talud van een
oppervlaktewaterlichaam A.
1033040/1345090

Noordersingel 4 in

Het brengen van water afkomstig van nieuw verhard

Eemnes

oppervlak, via een lozingswerk in een

17-12-2018

oppervlaktewaterlichaam A, het aanleggen van
parkeerplaatsen langs een oppervlaktewater-lichaam
A en het aanleggen van een bootinlaatplaats langs en
in het oppervlaktewaterlichaam A.
1331907/1344956

Beekhof 5 in

Het behouden van 3 schuttingen en struiken binnen

Hoevelaken

de onderhoudsstrook van een oppervlaktewater-

17-12-2018

lichaam A (Hoevelakense Beek).
1333070/1345132

Beekhof 7 in

Het behouden van 2 schuttingen, een hekwerk en

Hoevelaken

struiken binnen de onderhoudsstrook van een

17-12-2018

oppervlaktewaterlichaam A (Hoevelakense Beek).
1340654/1346574

1328663/1346557

Nieuwesteeg 3a in

Het behouden van het verleggen van

Ede

oppervlaktewaterlichaam C.

aan de Beekhof 1

Het behouden van 2 geplaatste schuttingen, een

in Hoevelaken

poort en betongaas met beplanting (haag en 6
leibomen) binnen de onderhoudsstrook van een
oppervlaktewaterlichaam A (Hoevelakense Beek).

20-12-2018

20-12-2018
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1308160/1346404

voor het project A1

Definitieve watervergunning (coördinatie met

Apeldoorn-Azelo

Rijkswaterstaat) voor het verbreden van de A1 ter

voor het gedeelte

plaatse van een primaire waterkering (ter plaatse

tussen Twello tot

van het viaduct van de N790 en de A1), het

aan de IJssel

aanleggen van een weg op en bij een primaire

20-12-2018

waterkering (nabij het viaduct van de N790 en de
A1), het verleggen en verbreden van de
Leeuwenbergsloot (een oppervlaktewaterlichamen
A), het verleggen en verbreden van
oppervlaktewaterlichamen C, het graven van nieuwe
oppervlaktewaterlichamen C, het verbreden van de
A1 en het verleggen van oppervlaktewaterlichamen C
bij de Oude IJssel Wilp (een oppervlaktewaterlichaam
A) en het lozen van hemelwater van nieuw verhard
oppervlak op oppervlaktewater.
1308965/1346232

Akkerwindelaan 1

Werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp

in Scherpenzeel

maken van plan Akkerwinde te Scherpenzeel:

20-12-2018

het dempen van oppervlaktewaterlichamen C, het
verwijderen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam B en realiseren van een gronddam, het
verbreden van het zuidelijk deel van een
oppervlaktewaterlichaam B, het herprofileren van het
noordelijk deel van een oppervlaktewaterlichaam B,
het aanbrengen van een spindelschuif voor een
bestaande duiker, het verwijderen van dammen, het
verbreden van oppervlaktewaterlichamen C, het
graven van een oppervlaktewaterlichaam, het
vervangen van een bestaande duiker met d¡ameter
700 mm door een duiker met diameter 500 mm die
wordt voorzien van een put met een handbediende
spindelschuif en een terugslagklep, het aanleggen
van een tewaterlaatplaats in een oppervlaktewaterlichaam B, het aanplanten van bomen langs
oppervlaktewaterlichamen A, het brengen van water
in een oppervlaktewaterlichaam vanaf nieuw verhard
oppervlak.
1332649/1346937

Bandijk in

Het plaatsen van een informatiebord in de kernzone

Terwolde

van de Bandijk (een primaire waterkering).

21-12-2018

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.

