Verleende vergunningen
week 52 - 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
1044665/

Burg. Colijn- de

Het behouden van een keerwand langs een

1426479

Raatsingel 24 in

oppervlaktewaterlichaam B.

Datum
vergunning
24-12-2019

Scherpenzeel
1044669/

Burg. Colijn- de

Het behouden van een keerwand langs een

1426470

Raatsingel 26 in

oppervlaktewaterlichaam B.

24-12-2019

Scherpenzeel
1296285/

Burg. Colijn- de

Het behouden van een keerwand met hekwerk langs

1426481

Raatsingel 28 in

een oppervlaktewaterlichaam B.

24-12-2019

Scherpenzeel
Z2019-003001/

Olmenlaan 1-3 in

Het aanpassen van een oppervlaktewaterlichaam B en

D2019-1007178

Leusden

C, het aanleggen van twee duikers in een

24-12-2019

oppervlaktewaterlichaam B, het plaatsen van twee
stuwen in een oppervlaktewaterlichaam B en C, het
tweemaal aanleggen van een fundering met leidingtracé
t.b.v. fonteinen in deze oppervlaktewaterlichamen B en
C en het aanplanten van een haag binnen 1 meter vanaf
de insteek van een oppervlaktewaterlichaam A.
Z2019-003220/

nabij

Het legaliseren van het lozen van hemelwater van extra

D2019-1008312

Burgemeester van

verhard oppervlak van de nieuwbouwwijk Nederwoudse

Diepeningenlaan

Brinken op een oppervlaktewaterlichaam door middel

21 in Barneveld

van het graven van 2 wadi’s en het herprofileren en

24-12-2019

verlengen van een oppervlaktewaterlichaam C.
Z2019-003396/

Broeklanderweg 18

Het wijzigen van de watervergunning van 13 maart

D2019-1007252

in Beemte

2018 met kenmerk 946126/1030716 voor het dempen

Broekland

van een oppervlaktewaterlichaam A, het verbreden van

27-12-2019

een oppervlaktewaterlichaam C, wat A wordt en het
aanleggen van een duiker in A-water. Voorschriften 21
en 22 met betrekking tot de maatvoering zijn
aangepast.
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.

