Verleende vergunningen
week 6 – 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:

Vergunningnummer

Locatie

Omschrijving

Datum
vergunning

1334623/1357505

Bisschopsweg in

Het lozen van hemelwater afkomstig van verhard

4-2-2019

Amersfoort

oppervlak via nieuw aan te leggen
uitstroomvoorzieningen op de Heiligenbergerbeek en
een oppervlaktewaterlichaam B.

1325022/1357507

1339303/1357702

Laakse Tuinen 28

De aanleg van een waterleiding kruisend met de

in Amersfoort

regionale waterkering (Laakkade).

t.h.v. Ridderstraat

Het vervangen van een berging en het herinrichten

11 in Hattem

van een achterterrein in de kernzone van een

4-2-2019

5-2-2019

primaire waterkering.
1333509/1357719

Bellertstraat 15 in

Het uitvoeren van een demping en het behouden

Beemte-Broekland

van een bestaande demping van een

5-2-2019

oppervlaktewaterlichaam C.
1336457/1357807

Ursulineweg 12 in

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C, het

Leusden

vergraven van een oppervlaktewaterlichaam B, het

5-2-2019

aanbrengen van 2 stuwen en 4 duikers, het lozen van
hemelwater vanaf extra verhard oppervlak via een
uitstroombak voor het bouwrijp maken van het
bedrijventerrein De Buitenplaats.
1338131/1357728

Celsiusstraat 16 in

Het brengen van hemelwater afkomstig van nieuw

Harderwijk

verhard oppervlak, via 2 lozingswerken in een

5-2-2019

oppervlaktewaterlichaam A.
1346819/1357803

De Heygraeff 9 in

Het aanleggen van drie dammen met duikers in een

Woudenberg

oppervlaktewaterlichaam A (Heigraaf Maarsbergen)

5-2-2019

en het legaliseren van een aantal dempingen van
oppervlaktewaterlichamen C.
1334672/1358514

1325573/1358542

nabij Wakkerendijk

Het behouden van het deels dempen van een

31 in Eemnes

oppervlaktewaterlichaam C.

locatie Vosbergen

Het aanleggen van een brug over het

Oldebroek

oppervlaktewaterlichaam A, de Bovenstreeksloot ter
hoogte van de Bongerd en de Huisstede.

7-2-2019

7-2-2019
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1349283/1358693

Nudepark II

Het wijzigen van de vergunning met kenmerk

Wageningen

875394/902661 en datum 6 februari 2017 voor het

7-2-2019

bouwrijp maken van Nudepark II. De ecologische
inrichting van het terrein is aangepast.
1343944/1358517

nabij Aïdastraat 31

Het tijdelijk en gedeeltelijk dempen van een

in Apeldoorn

oppervlaktewaterlichaam A en het tijdelijk verlengen

7-2-2019

van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam A.
1339692/1358532

1300269/1358918

Eemdijk 142 in

Het behouden van een reeds geplaatst houthok in de

Eemdijk

kernzone van de primaire waterkering Eemdijk.

Barneveldsestraat

Het wijzigen van de vergunning met kenmerk

6 in Scherpenzeel

961340/975972 van 19 september 2017 voor

7-2-2019

8-2-2019

het plaatsen van een hekwerk. Een voorschrift met
betrekking tot de hoogte van het hek is aangepast.
1341076/1358950

locatie De Freule in

Het wijzigen van de belvedères van de Freulebrug

Apeldoorn

over het Apeldoorns Kanaal (oppervlaktewater-

8-2-2019

lichaam A met natuurfunctie).
1344257/1358995

Ansjovisweg 24 in

Het ambtshalve wijzigen van de vergunning met

Bunschoten

kenmerk 583856 en datum 13 juli 1992 voor het

8-2-2019

onttrekken van grondwater. Het grondwater dat de
vergunninghouder aan de bodem onttrekt (met een
maximale onttrekkingscapaciteit van 23 m3/uur),
wordt mede gebruikt voor menselijke consumptie.
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.

