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Proces brug en stuw bij Junne
9 december 2019

Geslotenverklaring

1998 tot heden
geslotenverklaring voor 
voertuigen waarvan de 

totaalmassa hoger
is dan 3 ton

Noodzaak 
verkeersverbinding

april 2018
voorkeursvariant betreft 
een nieuwe brug en stuw 

op de locatie van de 
bestaande stuw en brug (zie 

omschrijving onderin)  

Ervaring Waterschap 
renovatie de Haandrik

oktober 2018
de ervaring met renovatie 
van stuw de Haandrik in 
Gramsbergen brengt de 

vervanging van stuw Junne 
in een ander daglicht

Uitwerking nieuwe 
varianten

april 2019
de gemeente moet 
onderzoeken welke 

varianten er zijn voor de 
brug indien de stuw 
gerenoveerd wordt

Uitwerking renovatie stuw

22 januari 2019
het waterschap heeft 

besloten te onderzoeken of 
renovatie kan plaatsvinden, 
bij een positieve uitkomst 

wordt direct gestart

Uitwerking brug

4 juni 2019
de nieuwe voorkeursvariant 
dient verder uitgewerkt te 

worden

Vergunningen

1998 – 2017 
vergunningverlening

aan omliggende bedrijven 
voor het gebruik van de 

brug met voertuigen tussen 
de 3 en 15 ton

Afsluiting voor verkeer met 
totaalmassa > 3 ton

2017
door veelvuldig gebruik van 
zwaar verkeer > 15 ton is de 

brug overbelast, 
ontheffingen per direct 

ingetrokken i.v.m gevaar

Afwijzing claims omrijders

27 maart 2018
betreft claimers waarvan de 
ontheffing voor het gebruik 

van de brug was 
ingetrokken

Overleg met LTO en Cumela, 
PB en bewoners, en 

landgoed Junne

9 en 29 mei 2018
instemming met een brug 

geschikt voor zwaar 
bestemmingsverkeer waar 

sluipverkeer geweerd wordt

Raadsbesluit 
voorkeursvariant

28 mei 2018
akkoord op de eerste 
voorkeursvariant, de 

verdere uitwerking hiervan 
en de benodigde 

investeringsophoging

Raadsbesluit 
kredietverstrekking

20 juli 2018
akkoord (voor krediet) om 

verder te gaan met de 
verdere uitwerking van het 
plan voor een brug op de 

bestaande locatie

Onderzoek renovatie stuw

november, december 2019
de renovatie van stuw 
Junne wordt dermate 
kansrijk geacht, wel is 
aanvullend onderzoek 

noodzakelijk

Besluit college om 
verschillende varianten te 

onderzoeken

26 maart 2019
door de renovatie optie bij 
de stuw moet de gemeente 
opnieuw definiëren welke 
locatie voor de brug het 

meest geschikt is

Inloopmiddag

18 april 2019
toelichting op het plan voor 

het onderzoek naar de 
renovatie van de stuw en de 
bovenstroomse variant van 
de brug (voorkeursvariant)

Besluit college om in te 
stemmen met de nieuwe, 
tweede voorkeursvariant

4 juni 2019
akkoord op de nieuwe 
voorkeursvariant (zie 

omschrijving hieronder)

Gezamenlijke onderzoeken

februari 2019 tot heden
onderzoeken naar: flora en fauna, stikstof, maximale waterstanden 

en klepstand, hout, sonderingen, ruimtelijke inpassing, 
verkeersonderzoek om wensen ten aanzien van het gebruik van de 

brug inzichtelijk te krijgen, overleg met Oversticht over de 
monumentale status

Mogelijkheden onderzoek 
stuw 

nu
drie mogelijkheden: 
bouwput,  droogzet-

voorziening met 
funderingsonderzoek 

(boven en) benedenstrooms

2 0 1 8
Ee r s t e  v o o r k e u r s v a r i a n t

Bij deze variant wordt de huidige brug en stuw 
op dezelfde locatie vervangen voor een nieuwe 

brug en stuw. De fundering van de stuw zal 
deels dienen als fundering voor de nieuwe 
brug. Gewenst is dat de nieuwe brug een 

rijbaanbreedte krijgt van 5 meter, waarbij de 
wegindeling in de basis een 3,5 m brede weg 
en een 1,5 m breed voetpad is. De maximale 
belasting bedraagt, conform de norm, 60 ton.

2 0 1 9
T w e e d e  v o o r k e u r s v a r i a n t

B o v e n s t r o o m s  v a n  d e  s t u w

De brugindeling voor deze variant is hetzelfde 
als de 2018 variant (afmeting, belasting). De 
brug kan bovenstrooms van de stuw worden 

gebouwd. Vanwege de afwezigheid van 
bebouwing is er aan deze zijde meer ruimte 

voor de wegverleggingen dan 
benedenstrooms. Daarnaast komt de weg aan 

de noordzijde verder van de bebouwing te 
liggen, wat gunstig is t.a.v. schade overlast.

DB besluit Waterschap 
onderzoek renovatie stuw 

Junne

22 januari 2019
akkoord om bruikbaarheid 
van ‘methode De Haandrik’ 

te onderzoeken voor 
renovatie van stuw Junne

B
E
S
L
U

IT
2017 2021

TOEKOMST

Onderzoek renovatie stuw

Start realisatiefase

Raadsbesluit  
geoptimaliseerde 
voorkeursvariant

27 september 2018
akkoord om de 

geoptimaliseerde variant uit 
te werken en krediet-

verstrekking aan te passen

Mogelijkheden brug 

nu
uitwerking van mogelijke 

maatregelen om  
sluipverkeer te weren

1) recreatieve waarde / landschappelijke inpassing (i.s.m. Oversticht); 
2) ecologie, 3) raakvlakken en synergie. 4) integrale 

verkeersveiligheid, 5) juridische procedures en kaders, 
6) verkeersonderzoek

Overleg met belanghebbenden

Betreffende de brug over de 6 aandachtspunten
Betreffende de stuw over de planvorming en uitvoering droogzetvoorziening

Informatiebijeenkomst

9 december
toelichting besluitvorming project tot nu toe. Vervolg:

1) participatie met betrekking tot brug: verkeersbelasting op route
2) te nemen stappen en besluitvorming met betrekking tot de brug 

en stuw

Advies expertteam

Voorjaar 2018
de situatie in Junne is 
beoordeeld door een 

expertteam, uitkomst is 
opstart variantenstudie, 
vetrekpunt: een nieuwe 

brug en een nieuwe stuw

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de 
omgevingsmanager van het project Junne: 

Wieke Wisselink 

Via wwisselink@avecodebondt.nl
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GO/NO GO renovatie stuw

Besluit

Uitwerken 6 aandachtspunten waaronder verkeersonderzoek

Collegebesluit

Collegebesluit over 6 aandachtspunten

Uitwerking definitief 
ontwerp brug

Overleg met belanghebbenden


