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Brug en stuw Junne 
 
NIEUWSBRIEF 23 – maart 2023 

 

 

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 de brug en daarmee een 

volgende stap in de realisatie van de brug. Voor de stuw wordt net zoals afgelopen jaar een 

ecologische inventarisatie gedaan. Informatie hierover leest u in deze nieuwsbrief.  

 

 

BRUG 
Omgevingsvergunning en watervergunning 

Op 13 december 2022 is de zitting geweest bij de Rechtbank Zwolle waarbij de 

omgevingsvergunning en de watervergunning gelijktijdig zijn behandeld. Op 19 januari jl. is de 

uitspraak gedaan. Voor beide vergunningen zijn de beroepen ongegrond verklaard. Hiermee 

blijven de verleende vergunningen in stand. Op deze uitspraak was gedurende 6 weken hoger 

beroep mogelijk bij de Raad van State. Voor zowel de watervergunning als de 

omgevingsvergunning is hiervan gebruik gemaakt en een hoger beroep ingediend. Dit betekent 

dat de beide vergunningen behandeld gaan worden door de Raad van State in Den Haag. Een 

behandeldatum is nog niet bekend. 

 

Opstart realisatie brug 

Op basis van de uitspraak van de Rechtbank op de beide vergunningen wil het college van de 

gemeente Ommen behoedzaam vooruit en verder invulling geven aan de opdracht uit 2018 om 

een nieuwe brug te gaan maken. In de afgelopen periode hebben de werkzaamheden enigszins 

stil gelegen in afwachting van de uitspraak van de Rechtbank. Het ontwerp van de brug is 

gereed, maar er moeten nog een aantal zaken worden geregeld voordat de brug gebouwd kan 

worden. Er zal dan ook gestart worden met de verdere projectvoorbereiding, zoals het 

definitief maken van de contractstukken en het in procedure brengen van de verkeersbesluiten 

voor de ontheffingsregeling (zodat alleen zwaar lokaal verkeer de brug kan gebruiken). Met de 

definitieve contractstukken wordt de aanbestedingsprocedure opgestart voor het selecteren 

van een geschikte aannemer. 
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Voorafgaand aan de bouw van de brug moet de locatie geschikt gemaakt 

worden voor de werkzaamheden. Een deel hiervan, zoals het kappen van 

bomen, mag niet in het broedseizoen. Aangezien het broedseizoen 

(volgens de formele regels) start op 15 maart, gaat de gemeente op 

korte termijn (begin volgende week, de week van 13 maart) alvast 

enkele bomen en struiken kappen. Dit zullen de exemplaren zijn 

waarvoor geen vergunning nodig is. Hierbij wordt eerst door een ecoloog 

gecontroleerd of er geen vogels of andere dieren  aanwezig zijn, die beginnen met nestelen in 

de bomen. Als de ecoloog geen belemmeringen ziet dan zullen daarna de bomen en struiken 

worden weg gehaald. 

 

De werkzaamheden zullen daarna buiten een tijdje stil liggen, omdat eerst het contract en de 

aannemer nog geregeld moeten worden. Zodra er (in afstemming met een aannemer) meer 

zicht is op de bouw van de brug, dan informeren we u daarover via de nieuwsbrief en een 

informatiebijeenkomst.  

 

Vervolg 

We vragen binnenkort de klankbordgroep bij elkaar te komen om hen bij te praten. Daarna 

zullen we u daarover informeren via een volgende nieuwsbrief.  

 

 

 

STUW 

 
Monitoring en regulier onderhoud 

Inventarisatie flora en fauna 

Net zoals vorig jaar wordt ook dit jaar 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.  

 

Beheer en onderhoud 

De stuw wordt jaarlijks geïnspecteerd om te beoordelen of de stuw nog in goede staat is. Voor 

het deel onder water wordt dit gedaan door een duiker. Deze jaarlijkse inspectie wordt begin 

maart gedaan. Daarnaast is in de afgelopen weken het gras en de struiken rond de stuw 

gesnoeid en gemaaid. Ook dit is regulier onderhoud dat ieder jaar wordt gedaan.  

 

 

Stand van zaken omgevingsvergunning en projectplan waterwet droogzetvoorziening 

Het projectplan waterwet voor de bouw van de permanente 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 2022 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.  

 



 
 

Nieuwsbrief 23 – brug en stuw Junne – maart 2023  3 
 

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 

 

 


