MEMORANDUM
2016MME77

DATUM

29-4-2016

AAN

Aan de leden van de commissie Mobiliteit, Milieu en Economie

VAN

Gedeputeerde Pim van den Berg

DOORKIESNUMMER
ONDERWERP

Voortgang kansen waterkrachtcentrale Hagestein

BIJLAGEN

1

Aanleiding:
Op 5 oktober 2015 is in de vergadering van de Commissie Mobiliteit, Milieu en Economie (MME) een
brief van Rijkswaterstaat besproken waarin wordt aangegeven dat er vanuit Rijkswaterstaat geen
plannen zijn om de waterkrachtcentrale Hagestein weer op te starten. Wel wordt er ruimte gegeven
voor initiatieven van projectontwikkelaars.
Bij de bespreking in MME is mij gevraagd om na te gaan of er niet toch een partij is die een herstart
van de waterkrachtcentrale zou willen onderzoeken. Dat heb ik u toegezegd en met dit memo wil ik u
laten weten wat er sindsdien is gebeurd.
Voortgang:
Naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld in de commissie MME zijn er meerdere gesprekken
gevoerd met onder andere Rijkswaterstaat en de gemeente Houten, zowel op ambtelijk niveau als op
bestuurlijk niveau.
Uit die gesprekken is naar voren gekomen dat er mogelijkheden zijn voor de realisatie van een
waterkrachtcentrale bij Hagestein als er een koppeling wordt gemaakt met de waterkrachtcentrale
Maurik.
Waterkrachtcentrale Maurik, waarvan Nuon de eigenaar is, is in bedrijf maar beschikt momenteel niet
over een geactualiseerde watervergunning. Rijkswaterstaat heeft onlangs aan Nuon aangegeven dat
voor de waterkrachtcentrales die nog niet beschikken over de benodigde watervergunning voor de
zomer een vergunningaanvraag ingediend moet worden. Het verlagen van de vissterfte is onderdeel
van de nieuwe watervergunning. Door het verlagen van de visschade bij waterkrachtcentrale Maurik
zal ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van de waterkrachtcentrale Hagestein. Door de nieuwe
vergunning zal de totale visschade bij Maurik aanzienlijk dalen waardoor er ruimte ontstaat voor de
visvriendelijke turbines bij Hagestein, die maximaal 0,1 % visschade veroorzaken. De totale visschade
van beide waterkrachtcentrales moet onder de 10% blijven.
Hoe nu verder
Er is een partij in beeld die momenteel bezig is met de ontwikkeling van de waterkrachtcentrale
Hagestein (zie bijgevoegd persbericht).
In het vervolg traject zullen wij ook nog een rol hebben in de vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet.

