Verleende vergunningen
week 6 - 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

1017795/1018524

Olmenlaan 1 en 3

Het wijzigen van de watervergunning van 2 november

6-2-2018

in Leusden

2017 met kenmerk 981885/994575 voor het tijdelijk
dempen van delen van oppervlaktewaterlichamen B en
C en het leggen van een tijdelijke dam met duiker in
een oppervlaktewaterlichaam B (binnen de bebouwde
kom) en het inrichten van de bouwplaats langs een
oppervlaktewaterlichaam A ten behoeve van de bouw
van het Afas Experience Centre. De wijziging betreft
een langere lengte van de demping van het
oppervlaktewaterlichaam B tot aan de watergang langs
de Groene Zoom. De tekening is gewijzigd.

991560/1018755

Amersfoortseweg

Het legaliseren van een reeds gedempt

98 in Nijkerk

oppervlaktewaterlichaam B, het lozen van hemelwater

7-2-2018

van nieuw verhard oppervlak op een
oppervlaktewaterlichaam B, het ter compensatie
graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam B, het
plaatsen van een damwand langs dit
oppervlaktewaterlichaam B en het plaatsen van een
stuw in een bestaand oppervlaktewaterlichaam B.
1000973/1019172

Broekstraat 17 in

Het aanbrengen van een grondwal met trellisschermen

Klarenbeek

en begroeiing binnen de kernzone van A-watergang

8-2-2018

Gieteisesloot.
994233/1018997

Oostmaat 14 in

Het aanleggen van een laagspanningskabel in de

Bunschoten

beschermingszone A en beschermingszone B van de

8-2-2018

primaire waterkering Oostmeerdijk.
997056/1019014

Schans 20A in

Het leggen van een lagedrukgasleiding en het

Amersfoort

verwijderen van een laagspanningskabel in de
beschermingszone A van de primaire waterkering
Eemdijk.

8-2-2018
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1007802/1018886

Eemdijk 20 in

Ambtshalve watervergunning voor het legaliseren van

Eemdijk

reeds geplaatste afrasteringen op de erfgrens met

8-2-2018

Eemdijk 22 en op de grens met de Noorderweg in de
kernzone van de primaire waterkering, het legaliseren
van twee reeds geplaatste windschermen in de
kernzone en de beschermingszone A van de primaire
waterkering, het legaliseren van reeds aangebrachte
beplanting met border in de kernzone van de primaire
waterkering, het legaliseren van een reeds geplaatste
laurierhaag met betonnen keerwand in de kernzone en
de beschermingszone A van de primaire waterkering,
het legaliseren van twee reeds aangebrachte
verlichtingspunten in de kernzone van de primaire
waterkering en het legaliseren van drie bamboebakken
in de kernzone van de primaire waterkering Eemdijk.
1007984/1018935

ter hoogte van

Het legaliseren van een geplaatste overkapping, een

Zwartekolk 44 in

geplante haag en een aangelegde keerwand nabij een

Wapenveld

oppervlaktewaterlichaam A met natuurwaarde (Nieuwe

8-2-2018

Wetering).
981005/1019465

N348 in

Het leggen van een kabel in de beschermingszone A

Brummen en

van een primaire waterkering voor de Backbone

Spankeren

Dieren-Zutphen.

9-2-2018

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.

