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Brug en stuw Junne  
 
NIEUWSBRIEF 15 – 22 juni 2021  

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. In deze editie leest u over de ontwerp omgevingsvergunning voor de brug die ter 
inzage ligt en de stand van zaken van het onderzoek naar de stuw. 
 
 

BRUG 
 
College stemt in met ontwerp omgevingsvergunning 
Het college van Ommen heeft dinsdag 8 juni ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning voor 
de bouw van de brug, duikerbrug en aanvullende infrastructuur. Deze ligt 6 weken ter inzage vanaf 
donderdag 17 juni. Dit zal is gepubliceerd in het Ommer Nieuws, op de website van de brug 
(www.ommen.nl/brug-junne) en www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze plekken vind u meer 
informatie hoe u de vergunning kunt bekijken.  

 
STUW 
 
Onderzoek naar stuw kan niet worden uitgevoerd 
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel heeft aan waterschap Vechtstromen op 
maandag 21 juni 2021 laten weten dat de droogzetvoorziening voorlopig niet gebouwd mag worden. 
Dit naar aanleiding van voorlopige voorzieningen die bij de rechtbank waren ingediend met 
betrekking tot de omgevingsvergunning. Daarmee liggen de werkzaamheden bij de stuw voorlopig 
stil, en kan het onderzoek naar de staat van de stuw niet worden uitgevoerd. Het waterschap 
betreurt dit, omdat het uit oogpunt van waterveiligheid belangrijk is het onderzoek naar de stuw op 
korte termijn uit te voeren. De complexe juridische werkelijkheid maakt dat niet mogelijk, ondanks 
een eerdere uitspraak van de Raad van State dat het onderzoek aan de stuw kon worden hervat. Het 
waterschap beraadt zich op wat dit betekent voor het vervolg.  
  
Waarom is het onderzoek naar de stuw belangrijk?  
Als waterbeheerder is het waterschap verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van 
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stuw Junne. De stuw is meer dan honderd jaar oud. Vanwege de te zware 
verkeersbelasting in het verleden en naar aanleiding van de problemen 
met stuw De Haandrik in 2018, heeft het waterschap zorgen over de 
staat van de stuw bij Junne. Stuw De Haandrik lijkt op stuw Junne. 
Vanwege kwelproblemen kwam de stabiliteit van stuw De Haandrik 
enkele jaren terug plotseling sterk in gevaar, en daarmee de 
waterveiligheid in het gebied. Met gerichte maatregelen heeft het 
waterschap de knelpunten aan deze stuw snel kunnen oplossen. Een vergelijkbare situatie wil het 
waterschap in Junne voorkomen. Het waterschap wil weten wat de staat van de stuw is, om te 
kunnen beoordelen of renovatie mogelijk is.  

 
 
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 

In de Vecht bij Junne ligt de honderd jaar oude stuw. Sinds tientallen jaren ligt over de stuw een verkeersbrug. De fundering 
van de stuw heeft mogelijk schade opgelopen vanwege het zware verkeer dat over de brug is gegaan. Daarom is de brug begin 
2017 afgesloten voor verkeer zwaarder dan 3 ton.  
 
Het waterschap wil weten wat de huidige staat van de stuw is in het gedeelte dat onder water staat. Om dat te onderzoeken, 
gaan we de stuw droogzetten. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we bepalen of de stuw gerenoveerd kan worden, of 
dat we stuw moeten vervangen om de waterveiligheid te garanderen.  
 
Na het afsluiten van de brug voor verkeer zwaarder dan 3 ton heeft de gemeenteraad van Ommen in september 2018 het 
college de opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken voor een nieuwe brug. Sindsdien is de gemeente Ommen bezig 
met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe brug.  
 


