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Vragen van het lid Jacobi (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu
over vissterfte bij waterkrachtcentrales (ingezonden 18 januari 2016).
Vraag 1
Wat is de stand van zaken rondom de vissterfte bij de waterkrachtcentrales
Linne en Lith?
Vraag 2
In hoeverre is reeds uitvoering gegeven aan de motie-Jacobi (Kamerstuk
27 625 nr. 325) uit juni 2014 waarin de regering wordt verzocht om de
waterkrachtcentrales van Linne en Lith aan te wijzen als proeflocaties voor
experimenten met niet bewezen, nieuwe technieken, zodat de gezamenlijke
vissterfte van beide centrales ver beneden de norm van 10% komt te liggen?
Kunt u uitgebreid ingaan op alle genomen maatregelen, liefst uitgesplitst per
centrale?
Vraag 3
Wat zijn de meest recente cijfers over vissterfte bij deze twee waterkrachtcentrales? Vindt u de huidige sterfteaantallen van vissen acceptabel? Zo nee,
welke maatregelen neemt u om die aantallen naar beneden te krijgen?
Vraag 4
Heeft het in uw brief van 16 juni 2015 genoemde overleg met Essent (als
exploitant van de waterkrachtcentrale Linne) inmiddels tot concreet resultaat
geleid? Zo ja, wat is het resultaat en welk percentage van de vissen zal in de
toekomst nog sterven bij passage van de waterkrachtcentrale Linne? Zo nee,
waarom niet?1
Vraag 5
Wat is de stand van zaken van maatregelen bij de waterkrachtcentrale Lith
om de vissterfte aldaar aanzienlijk te reduceren?
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Vraag 6
Deelt u de mening dat de tijd van vrijblijvend overleg inmiddels lang genoeg
heeft geduurd? Bent u bereid om nu dwingende maatregelen te nemen om
de vissterfte bij waterkrachtcentrales blijvend te reduceren (tot de norm van
10%)? Zo ja, per wanneer neemt u die maatregelen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 7
Welke maatregelen neemt u binnen welke termijn indien de waterkrachtcentrales niet binnen afzienbare tijd aan de norm van maximale vissterfte
voldoen? Op welke datum dient naar uw oordeel de norm van 10% in ieder
geval gehaald te worden? Heeft u behalve het (tijdelijk) stilleggen van de
centrales ook nog andere handhavingsmogelijkheden, zoals het opleggen van
een boete? Zo nee, acht u deze wel nodig?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Vragen

2

