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Brug Junne     Stuw Junne  
 

NIEUWSBRIEF 13 – 4 mei 2021 – Brug en stuw Junne  
 
 
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.  

 
Op 28 april hebben wij u laten weten dat het waterschap Vechtstromen van de bestuursrechter in 
Zwolle groen licht had gekregen om te starten met niet-vergunningsvrije werkzaamheden die nodig 
zijn voor het onderzoek naar de stuw in Junne. Er zijn naar aanleiding van deze start in 
verschillende juridische procedures voorlopige voorzieningen aangevraagd. 
 
Voor de rechtbank was dat op 29 april jl. geen aanleiding het werk stil te leggen en dus heeft het 
waterschap de werkzaamheden voortgezet. Daar was het waterschap blij mee, want het waterschap 
wil tijdens dit laagwaterseizoen zekerheid verkrijgen of de stuw veilig is.  
 
Op 30 april kreeg het waterschap het bericht van de Raad van State, waar nog een 
beroepsprocedure loopt op het projectplan Waterwet, het werk toch stil te leggen. Het waterschap 
vindt het vervelend dat deze situatie is ontstaan. Er zijn diverse partners, belanghebbenden en 
omwonenden betrokken bij de planvorming voor het onderzoek dat nodig is om de staat van de stuw 
te onderzoeken, en de belangen zijn zo goed mogelijk afgewogen. 
 
Voor het waterschap is het gezamenlijke belang van de waterveiligheid in het gebied de reden om 
het onderzoek naar de stuw nog dit jaar, in het laagwaterseizoen, te willen uitvoeren. Na het 
bericht van de Raad van State is het werk afgelopen vrijdag per direct stil gelegd. Het waterschap 
hoopt dat de werkzaamheden die uit oogpunt van waterveiligheid nodig zijn, zo snel mogelijk 
hervat kunnen worden. Wij verwachten hier in de tweede helft van mei meer duidelijkheid over. 
Daarna zullen wij u informeren over het vervolg.  
 
Kijk voor meer informatie op de website 
Naar aanleiding van berichtgeving in de media, hebben we dit bericht afgelopen vrijdag al 
gepubliceerd op de website van het waterschap. Op de website kunt u altijd de meest actuele 
informatie of korte updates vinden over de voortgang van de werkzaamheden aan de stuw in Junne. 
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Ga naar: www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/stuw-junne. Uiteraard 
blijven we u informeren via de nieuwsbrief over de voortgang.  
 
Wij onthouden ons van inhoudelijke reacties op bezwaren en uitingen in 
de media zolang de zaak in behandeling is bij de rechter.  
 
 
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 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. 

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 


