NIEUWSBRIEF 4 – Brug en stuw Junne
In deze nieuwsbrief:

Corona-maatregelen en brug stuw Junne | Brug: collegebesluit 7 april 2020, later
aanvragen omgevingsvergunning, uitvoeren onderzoeken, website |
Stuw: omgevingsvergunning droogzetvoorziening verleend, concept Projectplan Waterwet
ter inzage, website | Project Karshoek-Stegeren | Vervolg

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 4 van brug en stuw Junne. Deze nieuwsbrief staat in het teken van
de plotselinge wending die ons dagelijks leven heeft genomen door de corona-maatregelen en
daarmee ook de voorbereidingen bij gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen voor de brug
en stuw bij Junne beïnvloedt. We informeren u over de zaken die we nu weten, en houden u met
volgende nieuwsbrieven op de hoogte van ontwikkelingen die nog komen.

Corona-maatregelen en brug stuw Junne
Door de corona-maatregelen die sinds half maart van kracht zijn is het kantoor van waterschap
Vechtstromen gesloten en het gemeentehuis Ommen alleen open voor noodzakelijke activiteiten.
Medewerkers van waterschap en gemeente werken, net zoals andere Nederlanders, waar mogelijk
vanuit huis. Een aantal activiteiten zijn dan ook anders gelopen dan was voorzien. Op 17 maart
heeft het college van de gemeente Ommen het collegevoorstel over de resultaten van het
verkeersonderzoek en de landschappelijke inpassing niet behandeld. De klankbordbijeenkomst die
gepland stond voor 24 maart is in eerste instantie verplaatst naar 14 april. Nu duidelijk is dat op dat
moment een fysieke bijeenkomst ook nog niet mogelijk is, bekijken we de mogelijkheden om op een
digitale manier invulling te geven aan de bijeenkomst. De leden worden hierover op de hoogte
gehouden.
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Brug
Collegevoorstel 17 maart
Op 17 maart zou het collegevoorstel worden behandeld over de resultaten van het
verkeersonderzoek en de landschappelijke inpassing, zoals besproken op de informatiebijeenkomst
van 3 maart. Als gevolg van de corona-maatregelen is de besluitvorming doorgeschoven naar dinsdag
7 april. Het college heeft op 7 april besloten het voorstel aan te houden en het onderwerp volgende
week opnieuw in behandeling te nemen. Na instemming door het college kunnen het ontwerp van
de brug, de aansluiting van de brug op de Junnerweg, verkeersmaatregelen en het
handhavingsprotocol verder worden uitgewerkt.
Later aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn aanvullende onderzoeken nodig op het gebied van stikstof. Uit een zogenoemde ‘AERIUSberekening’ blijkt dat bij werkzaamheden aan de brug de stikstofuitstoot op Natura-2000 gebieden
de norm overschrijdt. In overleg met Provincie Overijssel (bevoegd gezag) moeten oplossingen
worden uitgewerkt. Dit is maatwerk, aangezien hier geen pasklaar antwoord voor beschikbaar is en
moet gedaan worden voordat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Deze onderzoeken
worden in de maanden april en mei uitgevoerd. Dit betekent dat de omgevingsvergunning niet in
april maar in juni wordt aangevraagd. Het aanvragen van de omgevingsvergunning is mede
afhankelijk van de datum waarop de bijeenkomst 3 van de klankbordgroep (oorspronkelijk 24 maart)
wordt gehouden. Ook hiervoor geldt dat eerst de relevante onderwerpen worden afgestemd,
voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
Uitvoeren onderzoeken
Er is extra onderzoek nodig naar de ecologische consequenties bij de bestaande vistrap. Bij de
realisatie van een nieuwe brug zijn ook aanpassingen aan de vistrap nodig. Er is al wel onderzoek
gedaan naar de ecologische consequenties bij de realisatie van een nieuwe brug, maar daarin was
de vistrap nog niet meegenomen. Het onderzoek bij de duiker wordt alsnog uitgevoerd en richt zich
specifiek op de aanwezigheid van de dieren hermelijn en wezel. Ook dit onderzoek wordt in april en
mei uitgevoerd.
Planning start bouw
Door het in tijd naar achteren schuiven van de omgevingsvergunning schuift ook de periode van
behandelen naar achteren. Dit betekent dat niet in oktober van dit jaar, maar waarschijnlijk in het
voorjaar van 2021 het eerste moment is dat de vergunningprocedures zijn doorlopen, het
hoogwaterseizoen op de Vecht voorbij is en een aannemer kan starten met de bouw van een nieuwe
brug.
Website brug
Gemeente Ommen verwacht over enkele weken via haar website informatie te delen over de brug.
U kunt hier dan nieuwsupdates, projectinformatie en nieuwsbrieven terugvinden. Waterschap
Vechtstromen heeft ook een website voor de stuw, daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.

Nieuwsbrief 4 – brug en stuw Junne – april 2020

2

Stuw
Omgevingsvergunning droogzetvoorziening verleend
Enkele weken geleden is bij gemeente Ommen een omgevingsvergunning voor de bouw van de
droogzetvoorziening aangevraagd. Deze is behandeld en op 19 maart verleend en verzonden. Na
deze datum is er 6 weken gelegenheid tijdens openingstijden de vergunning in te zien bij de
Publieksdienst in het gemeentehuis Ommen, na een telefonische afspraak (telefoon 14 0529).
Belanghebbenden kunnen in deze periode een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over de
verleende vergunning, het inzien en het indienen van een bezwaarschrift staat in het Ommer
Nieuws en op de website van gemeente Ommen.
Concept Projectplan Waterwet droogzetvoorziening ter inzage
In de vergadering van 2 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen het
projectplan droogzetvoorziening stuw Junne in ontwerp vastgesteld.
Het ontwerpbesluit en bijhorende bijlagen liggen normaal gesproken tijdens kantooruren ook ter
inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de getroffen landelijke
maatregelen voor de bestrijding van Corona is het waterschapskantoor echter gesloten.
Het ontwerpbesluit en de bijhorende bijlagen zijn daarom met ingang van 10 april tot en met 21
mei 2020 digitaal in te zien op de website van Vechtstromen via de volgende link:
https://www.vechtstromen.nl/terinzage. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal
toegestuurd krijgen. Hiertoe kunt u contact opnemen met het waterschap.
Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt inzien, verzoeken wij u dit binnen de
termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Wij zullen hierop in contact met u
treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing, waarbij u alsnog de
mogelijkheid wordt geboden om de stukken in te kunnen zien.
Belanghebbenden kunnen met ingang van 10 april tot en met 21 mei 2020 naar keuze schriftelijk of
mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het
dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.
Voor het maken van een afspraak voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze of voor
meer informatie over het projectplan droogzetvoorziening stuw Junne kunt u contact opnemen via
het algemene telefoonnummer (088) 2203333.
Website stuw
Waterschap Vechtstromen heeft op haar website veel informatie over haar projecten en activiteiten
geplaatst. Hier is ook het project stuw Junne aan toegevoegd, zie hiervoor
www.vechtstromen.nl/stuwjunne. U kunt hier nieuwsupdates, projectinformatie en nieuwsbrieven
terugvinden.

Nieuwsbrief 4 – brug en stuw Junne – april 2020

3

Project Karshoek-Stegeren
Het waterschap is gestart met de uitvoering van het aanpassen van het winterbed van de Vecht
tussen Beerze en Junne. Dit project wordt uitgevoerd door aannemer Baks BV en de werkzaamheden
hiervoor zijn afgelopen maand gestart. Meer informatie over dit project is te vinden op de website
van het waterschap (www.vechtstromen.nl/karshoekstegeren). Aanwonenden ontvangen over het
project Karshoek-Stegeren een separate nieuwsbrief.

Vervolg
De eerstvolgende informatiebijeenkomst heeft nog geen concrete datum, het is de bedoeling deze
medio juni te houden. Of dat op dat moment mogelijk is, zal enkele weken van te voren duidelijk
zijn. Hiervoor wachten we de berichtgeving van het RIVM en de Rijksoverheid af. Op dit moment
kunnen bouwactiviteiten doorgang vinden, mits de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zoals
het er nu naar uitziet vormen de coronamaatregelen geen belemmering voor de bouw van de
droogzetvoorziening of de inspectie aan de stuw.
Zodra meer zicht is op een nieuwe planning voor de brug en er nieuwe informatie is om te delen
ontvangt u een nieuwe editie van de nieuwsbrief.

Nog vragen?
Heeft u aan de hand van deze nieuwsbrief specifieke vragen? Neem dan gerust contact op met mij.
Ik ben bereikbaar per email op het emailadres wwisselink@avecodebondt.nl en telefonisch op 0651240597.
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 digitaal.
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