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Onderwerp

Vissterfte waterkrachtcentrale RWE/Vattenfall
Datum

2 februari 2021
Ons kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

C2274937/4819871
Uw kenmerk

Bij brief van 10 januari 2021, ingekomen op 10 januari 2021, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.H. (Ruben) Weggemans

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 18 30 32 56

1. Bent u op de hoogte van het bericht dat in de Maas bij Lith grote
hoeveelheden vis vermalen wordt door de waterkrachtcentrale van RWE en
Vattenfall en klopt de inhoud volgens u? Zo nee, wat klopt er niet?

Email

Antwoord: Wij zijn bekend met het artikel uit het Brabants dagblad. De
waterkrachtcentrale ligt in de gemeente West Maas en Waal in de provincie
Gelderland. Rijkswaterstaat is de vergunningverlenende instantie. Het is aan de
provincie Gelderland en Rijkswaterstaat om over dit vraagstuk een mening te
vormen en maatregelen te nemen.

-

2. Is het college het met de PVV eens dat dit een weerzinwekkend schandalige
wijze van energieopwekking is en dat er zo snel mogelijk ingegrepen moet
worden? Zo ja, wat gaat u ertegen doen en wanneer? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1.

3. Is het college het met de PVV eens dat een vorm van energieopwekking
waarbij minstens 10% van de passerende vissen op misselijkmakende wijze
gedood wordt onmogelijk als ‘duurzaam’ aangemerkt kan worden? Zo nee, hoe
kwalificeert het college deze energieopwekking dan wel?
Antwoord: Dit kunnen wij niet beoordelen want wij zijn niet op de hoogte van de
specifieke omstandigheden.

rweggemans@brabant.nl
Bijlage(n)

4. Is er bij andere waterkrachtcentrales in Noord-Brabant, zoals die in de
Dommel ook sprake van massamoord op vissen? Zo ja, bent u bereid deze per
direct stil te zetten? Zo nee, waarom niet?

Datum

Antwoord: Waterschap de Dommel heeft met de initiatiefnemers van de
waterkrachtcentrale in de Dommel op voorhand een overeenkomst gesloten.
Visveiligheid maakt daar onderdeel van uit. Het is aan het waterschap om
toezicht te houden op naleving van deze overeenkomst.

C2274937/4819871

2 februari 2021
Ons kenmerk

5. Bent u bereid om RWE en Vattenfall openlijk aan te spreken op deze
misstanden en hen aan te sporen per direct deze vorm van energieopwekking te
staken? Zo ja, wanneer/ Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Wij verwijzen u hiervoor naar het antwoord op vraag 1.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Milieu en Energie
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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