Verleende vergunningen
week 51 - 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
Z2019-000817/

langs de A50 t.h.v.

Het behouden van het leggen van een dam met duiker

D2019-1000835

Emst t/m Epe.

in, het plaatsen van rasters over en langs, het

Datum
vergunning
16-12-2019

aanleggen van faunaloopplanken in duikers in, het
verplaatsen van rasters ten behoeve van toegang tot ,
het vervangen van een duiker in, het plaatsen van een
toegangspoort langs en het plaatsen van een dam met
duiker in oppervlaktewaterlichamen A.
Z2019-002881/

ter hoogte van

Samenloop met Waterschap Drents Overijsselse Delta

D2019-1004905

Gelderse Sluis 2 in

voor het aanleggen van een kabel en leiding kruisend

Kamperveen

met een overige waterkering en het aanleggen van een

16-12-2019

kabel en leiding binnen de kernzone en
beschermingszone A van de primaire waterkering
(Noordelijke Randmeerdijk).
Z2019-003119/

Doornweerdstraat

Het behouden van een reeds gedempt

D2019-1008372

23 in Twello

oppervlaktewaterlichaam C.

Z2019-003475/

Burgstederweg 1 in

Het aanplanten van knotelzen langs een

D2019-1007326

De Glind

oppervlaktewaterlichaam A (Moorsterbeek).

Z2019-003676/

Wakkerendijk 188a

Het vervangen van een laagspanningskast en het

D2019-1008415

in Eemnes

verwijderen van een gedeelte aan laagspannings kabel

Z2019-002834/

t.h.v. Molenweg 29

D2019-1008079

in Terwolde

Z2019-003142/

17-12-2019
17-12-2019
18-12-2019

in de kernzone van een primaire waterkering.
Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C.

19-12-2019

Feithenhofsweg 4

Het plaatsen van struiken (Hulst) langs de Wezenbeek

20-12-2019

D2019-1006356

in Oldebroek

(een oppervlaktewaterlichaam A).

Z2019-003380/

t.h.v. Jhr. Dr. C.J.

Het lozen van bronneringswater van 50 m3 per uur op

D2019-1007159

Sandbergweg 47 in

de Sprengenbeek (oppervlaktewaterlichaam B met SED-

Ermelo

status).

Z2019-003391/

Bandijk 20 A in

Het verbouwen van een ligboxenstal tot woning binnen

D2019-1008271

Terwolde

de kernzone van een primaire waterkering.

Z2019-003593/

tussen

Het wijzigen van de vergunning van 24 oktober 2019

D2019-1007362

Wakkerendijk 1 en

met kenmerk Z2019-001523/D2019-1001202 voor het

250 in

vervangen van drukriolering in de kernzone van de

Eemnes

Wakkerendijk. Aanvullend zijn wegreconstructie-

20-12-2019

20-12-2019
20-12-2019

werkzaamheden vergund. Voorschriften 53 t/m 64 zijn
toegevoegd.
Z2019-003731/
D2019-1008026

Dijkhof 63 in Ede

Het plaatsen van een keerwand met terras bij een
oppervlaktewaterlichaam A.

20-12-2019

Datum
Onderwerp
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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.

