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’Desnoods doen we door zonder N-VA’
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Wim Winckelmans
Brussel’De N-VA lijkt zich buiten de coalitie te zetten. Jammer. Het regeerakkoord negeren is erg. Maar weigeren te kiezen voor de toekomst is nog veel erger.’ De reactie van CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne op de stelling van coalitiepartner N-VA dat ze geen Energiepact zonder kernenergie zal steunen (DS 8 december), is veelbetekenend.
De drie coalitiepartners - CD&V, Open VLD en MR - gaan onverminderd door met de kernuitstap in 2025. Uit de gesprekken tussen de vier ministers van Energie over het Energiepact, blijkt overeenstemming om zich helemaal aan de kernuitstap te houden. ‘Welke meerderheid heeft de N-VA in de Kamer om de wet op de kernuitstap terug te draaien?’, vraagt federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) zich af.
Desnoods willen ze het Energiepact onderhandelen met een ‘coalition of the willing’, zonder de N-VA.
Geen blanco cheque
Dat is een recept voor politieke hoogspanning. De afspraak is dat het ontwerp-energiepact besproken wordt in de Vlaamse en federale regeringen, waar de N-VA-ministers er zich mee moeten over uitspreken. Daarna komt het Energiepact ook nog in de parlementen terecht.
De N-VA blijft tegenstander van een volledige kernuitstap in 2025. ‘Wij gaan geen blanco cheque tekenen en onze factuur ongecontroleerd laten stijgen’, zeggen Kamerlid Bert Wollants en Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy.
’Maar het pact is geen wettelijk document, er moet niet over gestemd worden’, reageert Open VLD-parlementslid Willem-Frederik Schiltz. ‘We zullen in het parlement wel zien of de N-VA achter haar verzet tegen het pact blijft staan.’
De steun van de N-VA is wél nodig om een wettelijk steunmechanisme op poten te zetten die de bouw van vervangende gascentrales rendabel maakt. Die centrales vormen een cruciale schakel om de transitie te doen slagen, becijferde net-beheerder Elia in een recente studie.
Bothuyne gaat er wel van uit dat de N-VA nog zal bijdraaien. ‘Ze hebben het recht om sceptisch te zijn, er vallen inderdaad nog heel wat obstakels weg te werken’, zegt hij. ‘Maar het is de plicht van de regering om de wet op te starten en dus in de vervanging van de kerncentrales te voorzien.’
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) houdt zich op de vlakte, door de reprimande die hij enkele dagen geleden kreeg van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) na opmerkingen over de N-VA-houding (DS 4 december). ‘Wij werken met de drie andere ministers van Energie volop verder aan het Energiepact, ook dit weekend’, laat hij weten.
Neuzen in één richting
De politieke discussie doorkruist de plannen om met het Energiepact alle neuzen in één richting te krijgen, over regeertermijnen en de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Het pact zou zekerheid moeten geven aan investeerders, maar door de politieke discussie dreigt er toch opnieuw onzekerheid te sluipen in het beeld van de Belgische energietoekomst.
CD&V, Open VLD en MR wijzen op het federale regeerakkoord, dat de richting al had aangewezen. Daarin kondigde de federale regering een reeks maatregelen aan zodat de kernuitstap in 2025 kan doorgaan.
Maar intussen is erg veel tijd verloren gegaan - met de uitvoering van die energievisie had twee jaar geleden al begonnen moeten zijn, zegt de N-VA. De federale regering heeft de kernuitstap zelf nog moeilijker gemaakt door twee kerncentrales langer open te houden. Daardoor moeten volgens de wet nu alle centrales in drie jaar tijd dicht. Dat vergt niet alleen een energieomslag, dat vergt een energierevolutie.

