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Brug en stuw Junne  

NIEUWSBRIEF 18 – oktober 2021  

Geachte heer/mevrouw, 

U ontvangt de nieuwsbrief over brug en stuw Junne omdat we u graag op de hoogte houden van de 

stand van zaken. In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken van de 

omgevingsvergunning voor de brug.  

BRUG 

In de Vecht bij Junne ligt de honderd jaar oude stuw. Sinds tientallen jaren ligt over de stuw een 

verkeersbrug. De fundering van de stuw heeft mogelijk schade opgelopen vanwege het zware 

verkeer dat over de brug is gegaan. Daarom is de brug begin 2017 afgesloten voor verkeer zwaarder 

dan 3 ton.  Na deze afsluiting heeft de gemeenteraad van Ommen in september 2018 het college de 

opdracht gegeven om een plan te maken voor een nieuwe brug, met de volgende uitgangspunten:  

De nieuwe brug moet toekomstbestendig zijn, maar tevens sober en doelmatig worden uitgevoerd. 

Voor de vormgeving van de brug wordt aangesloten bij de uitstraling van de brug over de sluis bij 

Junne en de in 2012 gerealiseerde brug over de nevengeul. De brug maakt onderdeel uit van de 

bestaande verkeerstructuur in het buitengebied, en wordt ontworpen conform (Eurocode 

LM1/  verkeersklasse VK 60) zodat de brug geschikt is voor alle soorten verkeer.  Hierbij worden 

maatregelen uitgewerkt om de verkeerstromen te reguleren, voor veilig gebruik van de brug door 

verkeersdeelnemers en het weren van sluipverkeer. De nieuwe brug wordt ingepast in de bestaande 

omgeving zodat belangrijke kenmerken van het gebied, zoals de recreatieve waarde en het 

monumentale karakter, tot zijn recht blijven komen.  

Vaststelling definitieve Omgevingsvergunning door college 

Tijdens de inzage-periode van 17 juni tot 28 juli zijn 19 zienswijzen ingediend op de 

omgevingsvergunning voor de brug. Deze zijn bekeken en beoordeeld door de gemeente Ommen. 

Vervolgens is dit voorgelegd aan het college van de gemeente Ommen. Op 21 september heeft het 

college de definitieve Omgevingsvergunning voor d e brug inclusief aansluitende infrastructuur en 

een duikerbrug in/over de vispassage naast de Vecht verleend. Dit bericht en de stukken staan 
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vermeld op de website van de gemeente Ommen, zie hiervoor: 
https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen/ruimtelijke-

plannen/bestemmingsplannen/junne/omgevingsvergunning-brug-bij-stuw-

junne.html. 

Bij dit bericht op de website staat eveneens vermeld dat er vanaf 7 

oktober tot en met 17 november gelegenheid is om beroep in te dienen.  

Watervergunning 

De watervergunning van het waterschap Vechtstromen voor brug Junne heeft vanaf 2 juni 6 weken 

ter inzage gelegen voor beroep. In deze periode is beroep ingediend. Deze worden behandeld door 

de Rechtbank Zwolle. Het is nog niet bekend wanneer een uitspraak wordt gedaan.  

STUW 

Als waterbeheerder is het waterschap verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van 

stuw Junne. Door de ouderdom van de stuw en naar aanleiding van de problemen met stuw De 

Haandrik in 2018, heeft het waterschap gerede zorgen over de staat van de stuw bij Junne. Het 

waterschap wil een vergelijkbare situatie zoals bij De Haandrik voorkomen. Daarom wil het 

waterschap weten wat de staat van de stuw is, zodat beoordeeld kan worden of renovatie mogelijk 

is. Om goed onderzoek te kunnen doen moet de stuw drooggelegd worden. Het bleek als gevolg van 

juridische procedures niet mogelijk om de droogzetvoorziening te bouwen en de stuw te 

inspecteren voor aanvang van het hoogwaterseizoen op 1 oktober 2021. Dit betreurt het 

waterschap, want de staat van de stuw blijft daarmee vooralsnog onduidelijk. Het waterschap 

verwacht geen direct gevaar voor de omgeving, maar houdt de stuw nauwlettend in de gaten. 

Mochten er zich calamiteiten voordoen, dan wordt er actie ondernomen. Zoals aangekondigd in de 

vorige nieuwsbrief, is het bouwterrein inmiddels opgeruimd. We houden u via de nieuwsbrief op de 

hoogte van de ontwikkelingen bij de stuw. 

Nog vragen? 
Heeft u aan de hand van deze nieuwsbrief specifieke vragen? Neem dan gerust contact op met mij. 

Ik ben bereikbaar per email op het emailadres wwisselink@avecodebondt.nl en telefonisch op 06-

51240597.  

Met vriendelijke groet,

Wieke Wisselink 

Omgevingsmanager brug en stuw Junne 

Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen 
_________________________________________________________________________ 

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden indien uw emailadres bij mij bekend is. Ontvangt u de nieuwsbrief hardcopy 

maar wilt u deze digitaal ontvangen? Stuur mij een email en u ontvangt de volgende nieuwsbrief digitaal. 

Meer informatie over de brug en stuw vind u op de website van gemeente en waterschap: 

Brug: www.ommen.nl/brug-junne

Stuw: www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/stuw-junne


