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Brug en stuw Junne  
 
NIEUWSBRIEF 22 – oktober 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. Dit keer is er informatie over de vergunningen van zowel brug als stuw. We 
informeren u over de aanpassing aan de omleidingsroute voor de brug. Tot slot vertellen we 
over de ecologische inventarisatie die de afgelopen maanden bij de stuw is gedaan. 
 

BRUG 
Omgevingsvergunning en watervergunning 
Gemeente Ommen heeft bericht ontvangen dat de Rechtbank Zwolle op 13 december a.s. de 
zitting organiseert voor de Omgevingsvergunning en de Watervergunning. De betrokkenen 
worden hierover rechtstreeks door de Rechtbank geïnformeerd. 
 
Aanpassingen aan omleidingsroute  
Afgelopen zomer kwamen er enkele 
meldingen binnen bij de gemeente 
Ommen over de omleidingsroute die in 
Ommen staat aangegeven voor de brug 
bij Junne. Toeristen waren in de 
veronderstelling dat zij met de fiets 
ook niet over de brug konden, maar dit 
kan natuurlijk wel. De 
omleidingsborden zullen daarom iets 
worden aangepast, zodat beter 
duidelijk is voor wie de omleiding 
geldt. De borden zullen de komende 
tijd worden aangepast.   
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STUW 
 
Inventarisatie flora en fauna 
Ondanks dat er dit jaar geen werkzaamheden bij de stuw worden uitgevoerd, heeft het bureau 
Ecogroen afgelopen voorjaar en zomer een aantal keer de stuw bezocht en gekeken naar 
aanwezige dieren en planten. Door ook dit jaar te monitoren ontstaat een completer beeld van 
de aanwezige flora en fauna en de eventuele impact van werkzaamheden zoals de bouw van de 
droogzetvoorziening en de inspectie van de stuw. Ecogroen heeft gezien dat  
1 paartje grote gele kwikstaart een nest heeft bezet, eieren heeft gelegd en de jongen (circa 
vier) groot heeft gebracht. Een tweede broedsel is niet begonnen. De huismus is dit seizoen 
niet broedend gezien op of rondom de stuw. Wel zijn meerdere keren boerenzwaluwen onder 
de stuw gezien die rustend op de stalen balken zaten. Dit seizoen is geen nest waargenomen, 
maar de plek leent zich er wel voor. 
 
Stand van zaken omgevingsvergunning en projectplan waterwet droogzetvoorziening 
Het projectplan Waterwet voor de bouw van de droogzetvoorziening 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 
deze uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingediend bij de Raad van State en dat is op 8 
april behandeld. De hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel voor het 
projectplan Junne zijn door de Raad van State niet ontvankelijk, dan wel ongegrond verklaard.  
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Een ander besluit dat nodig is voor de bouw van de droogzetvoorziening 
is de omgevingsvergunning. Deze is op 23 oktober 2020 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.  
 
 

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 


