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Brug en stuw Junne  
 
NIEUWSBRIEF 20 – Januari 2022 

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 is geen nieuwe informatie over de brug te melden, maar 
stellen we graag twee nieuwe gezichten voor de stuw aan u voor. Ook geven we een update over de 
omgevingsvergunning voor de droogzetvoorziening.  
 
 

STUW 
 
Nieuwe programmamanager en projectleider vanuit Waterschap Vechtstromen 
Dick Schipper was projectleider van de stuw en organiseerde bij het waterschap de activiteiten die 
nodig zijn voor het onderzoek aan de stuw. Dick Schipper heeft een andere baan, waarmee per 1 
februari zijn rol wordt overgenomen door een nieuwe projectleider, Marion 
Geerink.  
 
Marion Geerink is onder meer verantwoordelijk voor een tweetal andere 
projecten bij de Vecht, namelijk Vechtrijk Gramsbergen en Baalder 
Uiterwaard (Vechtpark Hardenberg). Zij wil - zodra de coronarichtlijnen 
dat toelaten - graag persoonlijk met u kennismaken. Eén van ons zal 
contact met u opnemen om een afspraak te maken.  
Mocht u zelf behoefte hebben om alvast kennis te maken met onze nieuwe 
projectleider, dan kunt u met mij opnemen om een afspraak te maken 
(mijn contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief).  
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Een minder bekend persoon voor velen was Peter van den Akker, de 
programmamanager die verantwoordelijk is voor alle 
projecten die rond de Vecht plaatsvinden. Hij is eind 
vorig jaar met pensioen gegaan en wordt opgevolgd 
door Arjan Ekelenkamp. Nog een nieuw gezicht dus in 
Junne.  
Marion Geerink en Arjan Ekelenkamp zullen zich 
inzetten om het contact met de buurt over het vervolg van het traject op een 
zorgvuldige manier te laten verlopen.  

 
 
Stand van zaken omgevingsvergunning en projectplan waterwet droogzetvoorziening 
De omgevingsvergunning voor de bouw van de droogzetvoorziening is door gemeente Ommen aan 
het waterschap verleend.  Na bezwaar en beroep tegen de omgevingsvergunning, heeft de 
rechtbank op 21 december 2021 de omgevingsvergunning in stand gelaten. Tegen de uitspraken van 
21 december 2021 kan tot en met 1 februari 2022 beroep worden ingesteld. 
 
Een ander besluit dat nodig is voor de bouw van de droogzetvoorziening is het projectplan 
Waterwet. Deze is op 7 juli 2020 door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgesteld.  
De ingediende beroepen op het projectplan zijn door de rechtbank ongegrond en voor een aantal 
eisers niet-ontvankelijk verklaard. Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingediend 
bij de Raad van State. Daarvan is nog geen behandeldatum bekend.  
 
Het onderzoek naar de technische staat van de stuw wordt op dit moment niet uitgevoerd in 
afwachting van de uitkomsten van de juridische procedures. In de tussentijd houden we de stuw 
goed in de gaten. In de vorige nieuwsbrief van 14 december 2021 hebben we u hierover 
geïnformeerd. Die nieuwsbrief kunt u eventueel nalezen op onze website, 
www.vechtstromen.nl/projecten/actuele-projecten/stuw-junne (onder ‘downloads’).  
 
 
 

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. 
Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u dit per aan mij laten weten.  

Meer informatie over de brug en stuw vind u op de websites van gemeente en waterschap: 
Brug: www.ommen.nl/brug-junne 
Stuw: www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/stuw-junne 


