Brug en stuw Junne
NIEUWSBRIEF 21 – mei 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 de laatste nieuwsbrief van januari hebben we de nieuwe projectleider
voor de stuw (Marion Geerink) aan u voorgesteld. In deze nieuwsbrief informeren we u over de
kennismakingsbijeenkomst die Marion op 15 april heeft gehad, de meetbouten die voor de
monitoring van de stuw zijn geplaatst en de stand van zaken van de vergunningen.
In deze nieuwsbrief is geen nieuwe informatie over de brug te melden. Evenals in januari,
liggen de Omgevingsvergunning en Watervergunning beide voor behandeling bij de Rechtbank
Zwolle, maar er is nog niets bekend over de data waarop de vergunningen behandeld worden.

STUW
Kennismaking nieuwe projectleider
vanuit Waterschap Vechtstromen
Marion Geerink wil graag persoonlijk
kennismaken met de omwonenden en
betrokkenen. Omdat er in afwachting
van de uitkomsten van de juridische
procedures weinig ontwikkelingen zijn
bij stuw Junne, zijn er op het moment
geen formele bijeenkomsten gepland.
Daarom hebben Wieke Wisselink en
Marion op vrijdagavond 15 april jl. een
informele bijeenkomst georganiseerd.
Tussen 19.00 en 20.30 uur hebben zij direct naast de stuw, in de frisse buitenlucht, enkele
omwonenden ontmoet. Onder het genot van een kopje koffie en thee met wat lekkers, heeft
Marion kunnen kennismaken en kunnen luisteren naar wat een ieder vindt van de projecten
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stuw en brug. Ondanks dat er ‘slechts’ vijf personen zijn gekomen, was
het een zeer zinvolle bijeenkomst door de
verschillende achtergronden van de aanwezigen. Het is goed om te horen
wat de uiteenlopende meningen zijn, maar ook wordt duidelijk dat er
gezamenlijke belangen zijn. Wij bedanken dan ook de aanwezigen voor
hun komst!
Monitoring stuw
Meetbouten aan stuw
Zoals aangekondigd in de nieuwbrief van december 2021, houden we de stuw extra in de gaten
zolang er nog geen inspectie van de stuw mogelijk is. Hiervoor zijn op 1 maart meetbouten op
de stuw aangebracht. Het is de bedoeling om 1x per jaar te controleren of de stuw nog stabiel
staat, of dat er verzakkingen gemeten worden.
Voordat de meetbouten werden aangebracht, is door een ecoloog van Ecogroen gecontroleerd
of er geen broedvogels aanwezig zijn die hinder van de werkzaamheden zouden kunnen
ondervinden. Dit bleek niet het geval, zodat de meetbouten succesvol aan de stuw konden
worden gemaakt.
Inventarisatie flora en fauna
Ondanks dat er dit jaar geen werkzaamheden bij de stuw worden uitgevoerd, wordt het
ecologisch werkprotocol dat is opgesteld voor de bouw van de droogzetvoorziening voortgezet.
In dit document staat beschreven welke maatregelen het waterschap neemt om schade en/of
verstoring van flora en fauna te voorkomen die zou kunnen ontstaan door de bouw van de
droogzetvoorziening en inspectie van de stuw. Door ook dit jaar te monitoren ontstaat een
completer beeld van de aanwezige flora en fauna en de eventuele impact van werkzaamheden.
Het is dus goed mogelijk dat u af en toe iemand van Ecogroen ziet rondlopen om de
inventarisatie te doen.
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 kon tot en met 1 februari 2022 beroep worden ingesteld. Hiervan is
gebruik gemaakt, waarmee de vergunning behandeld wordt door de Raad van State. Een
behandeldatum is nog niet bekend.
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. Deze zijn op 8 april behandeld. De uitspraak van de Raad van
State wordt doorgaans binnen 6 weken gedaan, maar is in dit geval verlengd met 6 weken. Een
uitspraak wordt dus eind juni / begin juli verwacht.

Nieuwsbrief 21 – brug en stuw Junne – mei 2022

2

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
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