Verleende vergunningen
week 9 – 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

1354765/1363829

ter hoogte van

Het lozen van grondwater vrijkomend bij een

26-2-2019

Blekemeer 26 in

bouwputbemaling op een oppervlaktewaterlichaam

Uddel

C (SED-water).

locat¡e

Het vervangen van de leuningwerken bij 3 bruggen

Schu¡lenburgerweg

in de wijk Schuilenburg te Amersfoort.

1351081/1363632

26-2-2019

2 in Amersfoort
1332408/1363886

Amersfoortseweg 36

Het behouden van een reeds gedempt

in Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A (HWV Blokhuiswetering)

Spakenburg

en het behouden van een reeds geplaatste

26-2-2019

damwand
langs een oppervlaktewaterlichaam C.
1341252/1363622

nabij Mgr. van de

Het dempen van een gedeelte van een

Weterringstraat 50

oppervlaktewaterlichaam C, de aanleg van een

in Hoogland

duiker ter vervanging van het te dempen

26-2-2019

oppervlaktewaterlichaam en het verbreden van een
gedeelte van een oppervlaktewaterlichaam C.
1337441/1363827

1293040/1364104

Emelaarseweg 1a in

Het verlengen van een dam met duiker in een

Achterveld

oppervlaktewaterlichaam B.

Huisdijk 8 in

Het intrekken van het besluit van 24 juli 2018

Doornspijk

(kenmerk: 7293040/7302817), betreffende het

26-2-2019

27-2-2019

weigeren van een watervergunning voor het
legaliseren van de uitgevoerde verwijdering van
een dam met duiker uit de Huisbeek en het leggen
van een nieuwe dam met duiker in de Huisbeek.
1358343/1364572

nabij

Het graven en verbreden van een

Zuiderzeestraatweg

oppervlaktewaterlichaam C.

28-2-2019

17 in Hattem
1349145/1364412

nabij de Kattenberg

Het kanoën op het Apeldoorns Kanaal en het

13 in Dieren

bouwen van vlotten op het Apeldoorns Kanaal.

28-2-2019
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1349412/1364424

1338388/1364428

aan de Slagsteeg

Het legaliseren van beplanting en een hekwerk bij

5A in Bennekom

een oppervlaktewaterlichaam A.

Eemdijk 140 in

Ambtshalve watervergunning voor het behouden

Eemdijk

van reeds aangelegde bestrating in de kernzone

28-2-2019

28-2-2019

en de beschermingszone A van de primaire
waterkering, reeds aangebrachte beplanting in de
beschermingszone A van de primaire
waterkering, een reeds aangelegde parkeerplaats
bestaande uit kiezels in de beschermingszone A van
de primaire waterkering en een reeds aangelegde
kabel in de beschermingszone A van de primaire
waterkering.
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.

