NIEUWSBRIEF 8 – december 2020 – Brug en stuw Junne
In deze nieuwsbrief:
 Brug: Vergunningen | Afronden ontwerpfase
 Stuw: Stand van zaken vergunningen

Geachte heer/mevrouw,
Met het verschijnen van deze nieuwsbrief naderen we de kerstdagen van een veelbewogen jaar.
Door de corona-maatregelen liep alles anders dan we vorig jaar hadden kunnen denken. Niet alleen
als het gaat om de brug en stuw bij Junne, maar ongetwijfeld ook bij u thuis.
Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken van de brug en stuw en blikken
vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. Gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen wensen u
met deze nieuwsbrief alvast goede feestdagen!

Brug
Voor de brug sluiten we het jaar af met het afronden van de ontwerpfase. De omgevingsvergunning
is aangevraagd en deze maand worden in afstemming met de klankbordgroep de laatste onderdelen
van het ontwerp afgerond.
Omgevingsvergunning en overige vergunningen
Op 24 november zijn door de gemeente Ommen de stukken voor de omgevingsvergunning ingediend
bij het Omgevingsloket Omgevingsdienst IJsselland. De behandelend gemeente is gemeente Ommen.
Dit is wellicht wat verwarrend: gemeente Ommen vraagt bij gemeente Ommen een vergunning aan.
Dit is echter gebruikelijk in Nederland, en is te vergelijken met bijvoorbeeld een particulier die bij
een gemeente een vergunning aanvraagt.
Gelijktijdig met de omgevingsvergunning is de watervergunning aangevraagd bij waterschap
Vechtstromen. In onderstaande tabel staat aangegeven welke stappen in de komende weken volgen.
Zoals eerder gecommuniceerd wordt voor de omgevingsvergunning de ‘uitgebreide procedure’
gevolgd, waarmee ook de nieuwe locatie van de brug wordt vastgelegd. In een ‘uitgebreide
procedure’ wordt de vergunning 2x ter inzage gelegd: 1x als ontwerpbesluit en 1x als definitief
besluit. Dat is namelijk gelijk aan de procedure zoals bij een bestemmingsplan wordt gevolgd.
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De verkeersbesluiten en handhavingsprotocol worden gelijktijdig bij het definitief ontwerp
omgevingsvergunning door het college behandeld. De eindversies hiervan worden op 15
december voorgelegd aan de klankbordgroep.
De omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen wordt ook bij het definitief
ontwerp omgevingsvergunning behandeld. Om welke bomen dat gaat is nog niet bekend,
want die inventarisatie is nog gaande.

Gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen zullen de aangevraagde vergunningen behandelen
en ter inzage leggen volgens de gebruikelijke routes, zoals publicatie in Ommernieuws en op de
websites (van gemeente of waterschap).
Afronden ontwerpfase
Op dinsdag 15 december vindt de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. De laatste
details van het ontwerp worden dan voorgelegd. Na het afronden van het ontwerp worden de
tekeningen en bijbehorende stukken op de website van de gemeente geplaatst.
Afhankelijk van het verloop van de vergunningenprocedures wordt een aannemer geselecteerd om
de werkzaamheden uit te voeren, wat vanaf mei 2021 mogelijk zou zijn. Op het moment dat meer
bekend is over het moment dat de uitvoering start, gaat de gemeente in overleg met omwonenden
en de klankbordgroep om hinder door de werkzaamheden waar mogelijk te beperken.

Stuw
Voor de stuw heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de vergunningenprocedures voor de
Omgevingsvergunning droogzetvoorziening en projectplan waterwet droogzetvoorziening. Beide
procedures zijn nog in behandeling.
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Afhankelijk van het verloop van de vergunningenprocedures kan het waterschap in april 2021 (na
het hoogwaterseizoen van de Vecht) starten met de bouw van de droogzetvoorziening en de
inspectie van de stuw. Voor aanvang van de werkzaamheden stemt het waterschap de
‘afwegingscriteria’ af met de klankbordgroep. Dit zijn de punten op basis waarvan de varianten
renovatie en nieuwbouw van de stuw tegen elkaar worden afgewogen. Zoals het er nu naar uitziet
zijn rond de zomer de resultaten van inspectie aan de stuw bekend en zal duidelijk worden of de
stuw gerenoveerd wordt, of dat nieuwbouw in beeld komt.

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