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Brug en stuw Junne  
 
NIEUWSBRIEF 16 – juli 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 watervergunning voor de brug en over de nadere 
uitwerking van het ontwerp. De bouw van de droogzetvoorziening en de inspectie van de stuw gaan 
dit jaar niet door. In deze nieuwsbrief nodigen we u uit om hierover met ons bij te praten.  
 
 

BRUG 
 
Waterschap besluit over watervergunning brug Junne 
Het waterschap heeft op basis van het advies van de bezwaarschriftencommissie een besluit 
genomen over de bezwaren die zijn ingediend op de watervergunning voor de brug. Het besluit 
blijft in stand met een aanvulling in de motivering van het besluit: de huidige brug zal, als de 
nieuwe brug er is, niet meer gebruikt wordt voor gemotoriseerd verkeer (om een tweede overgang 
te voorkomen). Het besluit stond open voor beroep door bezwaarmakers en aanvrager (gemeente 
Ommen) sinds 2 juni 2021, voor een periode van 6 weken.  
 
Herplant bomen en detaillering weginrichting 
In de omgevingsvergunning voor de brug worden de hoofdlijnen voor de nieuwe brug geregeld. 
Detaillering, zoals aansluiting op bestaande inritten naar woningen en herplant van nieuwe bomen is 
een onderdeel dat nu uitgewerkt wordt. Hierover vindt momenteel afstemming met de direct 
aanwonenden plaats. Over de plannen zult u via een volgende nieuwsbrief worden geïnformeerd.  
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STUW 
 
Onderzoek naar stuw kan voorlopig niet worden uitgevoerd 
Als waterbeheerder is het waterschap verantwoordelijk voor het goed en 
veilig functioneren van stuw Junne. Naar aanleiding van te zware 
verkeersbelasting in het verleden en naar aanleiding van de problemen 
met stuw De Haandrik in 2018, heeft het waterschap gerede zorgen over de staat van de stuw bij 
Junne. Het waterschap wil een vergelijkbare situatie zoals bij De Haandrik voorkomen. Daarom wil 
het waterschap weten wat de staat van de stuw is, zodat beoordeeld kan worden of renovatie 
mogelijk is. 
 
Om goed onderzoek te kunnen doen, moet de stuw drooggelegd worden. Door een veelheid aan 
juridische procedures is het tot nu toe helaas niet mogelijk gebleken om bij stuw Junne de 
gewenste permanente droogzetvoorziening te bouwen. Dit is de meest duurzame en financieel beste 
optie om de stuw droog te leggen. Het waterschap betreurt de vertraging bij het bouwen van de 
droogzetvoorziening, waardoor het onderzoek aan de stuw opnieuw moet worden uitgesteld. Het is 
niet mogelijk dit jaar, voor aanvang van het hoogwaterseizoen op 1 oktober, de werkzaamheden uit 
te voeren. De staat van de stuw blijft daarmee vooralsnog onduidelijk. Het waterschap verwacht 
geen direct gevaar voor de omgeving, maar zal de toestand van de stuw wel nauwlettend in de 
gaten houden. Het bouwterrein wordt de komende tijd weer opgeruimd.  

Uitnodiging: donderdag 22 juli tussen 16.00-19.00 uur bijpraten op de stuw  
De afgelopen tijd hebben we weinig persoonlijk contact gehad, terwijl we elkaar daarvoor met 
enige regelmaat zagen tijdens bijeenkomsten. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft aan 
het waterschap over de afgelopen periode. Daarom zijn we op donderdag 22 juli tussen 16.00 en 
19.00 uur met een aantal collega’s aanwezig bij de stuw. We nodigen u uit om met ons bij te praten 
en deze periode samen met ons af te sluiten. Er is gelegenheid om vragen te stellen en met 
medewerkers van het waterschap in gesprek te gaan. Vanwege corona doen we dat in kleine 
groepjes. We verzoeken u vooraf aan ons te laten weten in welke tijdvak we u kunnen verwachten.  
 
Om de bijeenkomst conform de corona-richtlijnen te laten verlopen, kunt u zich aanmelden voor 
een van de volgende tijdvakken: 
16.00 – 16.30 17.30 – 18.00 
16.30 – 17.00 18.00 – 18.30 
17.00 – 17.30 18.30 – 19.00 

 
U kunt zich aanmelden tot woensdag 21 juli 13.00 uur door een email te sturen naar 
wwisselink@avecodebondt.nl met de volgende gegevens: 

- Welk tijdvak heeft uw 1e en 2e voorkeur.  
- Aantal personen uit uw huishouden waarmee u komt. Let op: in verband met de corona-

richtlijnen kunt u alleen met mensen uit uw eigen huishouden aanmelden. 
U ontvangt woensdagmiddag 21 juli een bevestigings-email.  
 
Mocht u op donderdag 22 juli verhinderd zijn, laat het dan weten via onderstaande 
contactgegevens. We maken dan een aparte afspraak om met u in gesprek te gaan. 
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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 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 


