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Brug en stuw Junne  
 
NIEUWSBRIEF 19 – december 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. Met het verschijnen van deze nieuwsbrief naderen we de feestdagen van wederom 
een veelbewogen jaar. Door de corona-maatregelen liep er ook dit jaar veel anders dan we konden 
denken. Niet alleen als het gaat om de brug en stuw bij Junne, maar ongetwijfeld ook bij u thuis. 
Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken van de brug en stuw en blikken 
vooruit naar het jaar dat voor ons ligt.  
 
Gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen wensen u met deze nieuwsbrief alvast goede 
feestdagen! 
 
 

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, zodat veilig gebruik van de brug door 
verkeersdeelnemers mogelijk is en sluipverkeer wordt geweerd. 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.  
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Stand van zaken Omgevingsvergunning brug en watervergunning brug 
De omgevingsvergunning voor de brug heeft ter inzage gelegen van 7 
oktober tot en met 17 november. In die periode is beroep ingediend. Een 
behandeldatum bij de Rechtbank Zwolle is nog niet bekend.  
 
De watervergunning 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. Ook hiervan 
is nog niet bekend wanneer een uitspraak wordt gedaan.  
 
 
Verkeersbesluiten 
Bij het collegebesluit over de omgevingsvergunning hoort het verkeersbesluit om het gebruik van de 
nieuwe brug te regelen. Dit gaat over de beperking voor zwaar verkeer en de ontheffing die 
bedrijven kunnen aanvragen waarmee ze alsnog toestemming krijgen om de brug te passeren. Het 
college is bezig met de afronding van de laatste details, zodat ook over het Verkeersbesluit door het 
college een besluit genomen kan worden. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2022 gaat 
gebeuren. Zodra het besluit is genomen wordt dit bekend gemaakt.  
 
 
Voortgang en planning nieuwe brug 
Het college van Ommen heeft in de afgelopen periode gesproken over de brug, de aanleiding die er 
in 2017 was om een nieuwe brug te ontwikkelen en de huidige situatie. Hierbij is onder andere stil 
gestaan bij de ontwikkelingen op Landgoed Junne en de landelijke stikstofdiscussie. Het college 
komt tot de conclusie dat er geen zaken zijn die een ander inzicht geven ten aanzien van het 
raadsbesluit om een nieuwe brug te maken. De plannen voor een nieuwe brug worden dan ook 
voortgezet.  
 
In het najaar van 2020 is aangegeven dat de verwachting was dat eind 2021 de nieuwe brug in 
gebruik genomen kon worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat door bezwaarprocedures op de 
omgevingsvergunning en de watervergunning de bouw niet kan starten.  
Het is lastig om een inschatting te maken wanneer met de bouw van de brug kan worden gestart, 
mede omdat de Rechtbank Zwolle en de Raad van State de behandeling van de bezwaarprocedures 
inplannen. Bij gelijksoortige projecten is gebleken dat dit een aantal maanden tot bijna een jaar in 
beslag kan nemen. Ingeschat wordt dat de bezwaarprocedure bij de Rechtbank 6 tot 12 maanden 
zal duren en een eventuele beroepsprocedures 9 tot 12  maanden. Wat dit precies betekent voor de 
start van de bouw van de brug is op dit moment nog niet bekend. Zodra daar meer zicht op is dan 
communiceren we dat.  
Over de voortgang zullen we u periodiek op de hoogte houden via de nieuwsbrief.  
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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. Hiervoor is een 
zogenaamde permanente droogzetvoorziening ontworpen. Door juridische procedures tegen de  
bouw van deze (permanente) droogzetvoorziening is dit tot nu toe niet mogelijk gebleken. De staat 
van de stuw blijft daarmee vooralsnog onduidelijk. De bouw van de droogzetvoorziening en het 
onderzoek naar de stuw worden uitgevoerd als de juridische procedures afgerond zijn. Dit betreft 
de procedures voor de Omgevingsvergunning droogzetvoorziening en Projectplan Waterwet 
droogzetvoorziening. Daarna zal het waterschap zo snel mogelijk de stuw inspecteren. In afwachting 
van het onderzoek, houdt het waterschap de stuw in de gaten door middel van monitoring. Het 
waterschap verwacht geen direct gevaar voor de omgeving.  
 
Monitoring van de stuw 
De monitoring bestaat uit het volgen van kwel en verzakkingen. Het waterschap controleert de 
voegen van de stuw en meet door middel van bestaande meetbalken op de stuw of de stuw verzakt. 
Ook voor enkele gebouwen in de omgeving wordt in de gaten gehouden of er verzakking plaats 
vindt. Als er sprake is van verzakking van gebouwen of veranderingen in de voegen, is dat een 
signaal dat er iets verandert in de stuw. Het waterschap zal op dat moment bepalen of en wat nodig 
is om te doen. Tenslotte wordt de druk van het water onder de stuw gemonitord en wordt gelet op 
eventueel meestromend zand. Zo volgt het waterschap kwel en verzakkingen en kunnen 
zandvoerende wellen tijdig herkend worden. Dit doen we omdat de calamiteit bij stuw De Haandrik 
destijds door wellen is ontstaan. Om een goed beeld te krijgen bij de huidige situatie wordt deze 
meting het 1e jaar de meting 2 keer gedaan: een nulmeting en een reguliere meting. Daarna worden 
de verschillende metingen jaarlijks uitgevoerd.  
Met de monitoring van de stuw wordt ook de brug in de gaten gehouden. Dit deel van de monitoring 
doet het waterschap samen met de gemeente.  
 
Stand van zaken omgevingsvergunning en projectplan waterwet droogzetvoorziening 
De omgevingsvergunning voor de bouw van de droogzetvoorziening heeft vorig najaar ter inzage 
gelegen en destijds is beroep ingediend. De zitting bij de Rechtbank Zwolle is op 14 december. 6 
Weken later volgt uitspraak.  
Het projectplan waterwet heeft in april ter inzage gelegen en ook hierbij is hoger beroep ingediend 
bij de Raad van State. Daarvan is nog geen behandeldatum bekend. Het waterschap wacht de 
uitspraak af. 
 
Over de voortgang houden we u periodiek op de hoogte via de nieuwsbrief. Het waterschap wacht 
de procedures af en houdt ondertussen de stuw goed in de gaten.  
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Nog vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief specifieke vragen? Neem 
dan 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 


