NIEUWSBRIEF 9 – januari 2021 – Brug en stuw Junne
In deze nieuwsbrief:
 Brug: Vergunningen
 Stuw: Vergunningen

Geachte heer/mevrouw,
De eerste nieuwsbrief van 2021 staat in het teken van de watervergunning die medio december
2020 door het waterschap Vechtstromen is verleend voor de bouw van de brug bij Junne. Hieronder
leest u daar meer over.

Brug
Eind november is door gemeente Ommen bij waterschap Vechtstromen een watervergunning
aangevraagd voor het vervangen van de brug over de Vecht bij Junne, inclusief aansluitende
infrastructuur en een duikerbrug in/over de vispassage naast de Vecht.
Op 15 december 2020 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen de vergunning
verleend. De vergunning ligt momenteel ter inzage bij het waterschap Vechtstromen, voor meer
informatie zie: https://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingen. De vergunning staat op de
website genoteerd met datum 17 december 2020 en met de naam ‘Ambt-Ommen, vervangen brug
over Vecht nabij Junne’. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na bekendmaking een
bezwaarschrift in dienen bij het waterschap. De informatie hierover staat ook op de website van
het waterschap.
De omgevingsvergunning voor de bouw van de brug en de duikerbrug in/over de vispassage is nog in
behandeling bij het bevoegd gezag en ligt nog niet ter inzage.

Stuw
De ingediende beroepen op de omgevingsvergunning voor de droogzetvoorziening en projectplan
waterwet voor deze voorziening zijn beide nog in behandeling bij de rechtbank.
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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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