Verleende vergunningen
week 7 - 2020
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
Z2019-003845/

nabij Het Laar 5 en

Het wijzigen van de watervergunning van 17

D2020-1002254

19 in Wekerom

september 2018 met kenmerk 1305870/1314598. De

Datum
vergunning
10-2-2020

wijziging betreft het behouden van een beschoeiing
langs een oppervlaktewaterlichaam B nabij Het Laar 5
en het behouden van een dam met duiker in een
oppervlaktewaterlichaam B nabij Het Laar 19 te
Wekerom.
Z2019-002955/

aan de N301 in

Het behouden van reeds aangeplante bomen langs een

D2020-1001737

Nijkerk

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2019-003858/

aan de Veenwal 22a

Het aanleggen van een dam met duiker in een

D2020-1001127

in Hoevelaken

oppervlaktewaterlichaam C en het legaliseren van een

11-2-2020
11-2-2020

demping van een oppervlaktewaterlichaam C.
Z2020-000001/

ter hoogte van

Het wijzigen van de watervergunning van 11 oktober

D2020-1002659

Bunschoterweg 47a

2010 onder nummer 145999 voor het brengen van

in Nijkerk

stoffen in de watergang achter de spoelwatervijver. De

11-2-2020

wijziging heeft betrekking op het verhogen van het
toegestane debiet en het verwijderen van de
verplichting van de kalibratie eis van
tussenwatermeter 15. Voorschriften zijn aangepast.
Z2020-000178/

ter plaatse van Het

Het bouwen van een kantoor met bedrijfsruimten in en

D2020-1000877

Steenland 1 en de

langs een oppervlaktewaterlichaam A, het tijdelijk

Amersfoortseweg in

gedeeltelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam

Bunschoten-

A en het brengen van hemelwater afkomstig van

Spakenburg

nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewater-

12-2-2020

lichaam A via lozingswerken.
Z2019-003830/

nabij de Nieuweweg

D2020-1002079

104 in Ederveen

Het aanleggen van een oppervlaktewaterlichaam C.

13-2-2020

Z2020-000006/
D2020-1000028

aan de Meikade 61

Het lozen van hemelwater vanaf extra verhard

14-2-2020

in Ederveen

oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam, het
graven van een oppervlaktewaterlichaam, het dempen
van 2 oppervlaktewaterlichamen en het leggen van
een dam met duiker.

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.

