Verleende vergunningen
week 9 - 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
Z2020-000423/

tussen kruising

Het uitvoeren van archeologisch onderzoek in de

D2020-1003007

Rijksweg A1 en

kernzone van een primaire waterkering de IJsseldijk te

Rijksstraatweg N344

Wilp.

Datum
vergunning
24-2-2020

in Wilp
1358801/

aan de Postweg 110

Het wijzigen van de watervergunning van 16 maart

1438136

in Lunteren

2018 met kenmerk 1020971/1032291 voor het

25-2-2020

verwijderen van een dam met duiker en de
uitgenomen duikerelementen toevoegen aan een
bestaande dam met duiker in de Overwoudse Beek
(een oppervlaktewaterlichaam A). Voorschriften m.b.t.
de hoogteligging en de lengte van de duiker, het
plaatsen van beschoeiing voor en na de duiker en het
plaatsen van 2 uitstroombakken zijn aangepast en/of
toegevoegd.
Z2019-004049/

Waterweg 50 in

Het legaliseren van een brug over een

D2020-1000302

Putten

oppervlaktewaterlichaam A.

Z2020-000096/

nabij Langhuis 2 in

Het leggen van een dam met duiker in een

D2020-1003261

Voorthuizen

oppervlaktewaterlichaam A (Sloot Zeumeren) langs

Z2020-000176/

Velkemeensedijk 21

Het lozen van neerslag extra verhard oppervlak op een

D2020-1003370

in Kootwijkerbroek

oppervlaktewaterlichaam.

Z2019-003680/

nabij de Doornsteeg

Het bouwrijp maken van Doornsteeg fase 2 en het

D2019-1008374

2 in Nijkerk

hiervoor aanpassen van het profiel van de Breede

25-2-2020
27-2-2020

de Holzenboschlaan.
27-2-2020
28-2-2020

Beek en het aan de oostzijde aanbrengen van
beschoeiing in de Breede Beek, het aanleggen van een
draaikom en het aanleggen van beschoeiing en het
aanpassen van het profiel en het aanbrengen van een
bootinlaatplaats en het aanleggen van een tijdelijke
dam met duiker en het verplaatsen van een stuw in de
Dammersbeek, het aanleggen van vijf dammen met
duikers en het aanleggen van een tijdelijke dam met
duiker in de Holkerbeek, het verwijderen van een
duiker en sifon uit de Holkerbeek en het deels dempen
van de Holkerbeek, het dempen van een
oppervlaktewaterlichaam C en het aanleggen van
wadi’s.
Z2020-000082/

Hessen-Allee 64 in

Het aanleggen van een dam met duiker in een

D2020-1003582

Klarenbeek

oppervlaktewaterlichaam A (Hessensloot).

28-02-2020

Datum
Onderwerp
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Z2020-000477/

tussen Glazenmaker

Het aanplanten van elzen langs de Klaarbeek

D2020-1002985

128 en Waterjuffer 1

(oppervlaktewaterlichaam A).

28-02-2020

in Epe
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.

