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N-VA alleen in strijd tegen kernuitstap
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BrusselIn 2025 gaat de laatste kerncentrale dicht. Dat staat in het Energiepact waarover de vier ministers van Energie het eens zijn geraakt. Deze week gaan ze met hun energievisie naar de regeringen. Maar in de Vlaamse en federale regering ligt N-VA dwars. “We zullen het Energiepact niet goedkeuren in de regeringen. Want het is niet onderbouwd, de betaalbaarheid en duurzaamheid komen in gevaar, en de bevoorradingszekerheid is niet gegarandeerd”, verklaarde Andries Gryffroy, energiespecialist van N-VA, gisteravond in ‘Terzake’.
Kernuitstap
“We willen in 2024 niet moeten zeggen: ach, dat papiertje van 2017 was precies toch niet goed uitgerekend. Dus vragen we een betere berekening én een langere opening van de twee jongste kerncentrales. Misschien dat er bij de tekst die nu circuleert nog een bijlage zit, maar die heb ik in elk geval niet”, zegt Gryffroy.
“Als N-VA een bijlage wil kan ze die krijgen”, reageert Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Al vindt CD&V ook dat de nota wat beter onderbouwd mag worden. “Maar er zijn genoeg cijfers: van Elia, EnergyVille en de Creg bijvoorbeeld.”
Uiteindelijk heeft N-VA niet veel munitie: ze kunnen moeilijk zeggen dat er niets moet gebeuren. “Dit plan moet verder uitgewerkt worden”, zegt Bothuyne, die verder wil dat de oppositie het pact mee goedkeurt zodat het ook door de volgende regeringen wordt gedragen.
Ook ondernemer en energiespecialist André Jurres stelt zich vragen. “Het is goed dat de ministers op één lijn zitten, maar kerncentrales vervangen door grote gascentrales lost niets op. Ik zie geen duidelijk stappenplan en ook geen cheque. Die energietransitie zal - en ik druk me voorzichtig uit - tientallen miljarden kosten.”
Bram Claeys van Ode, de organisatie voor duurzame energie, is tevreden met de kernuitstap. “Anders blijft het moeilijk om te investeren in hernieuwbare energie.”
Auto’s
In de nota staat dat tegen 2025 20 procent van alle nieuwe auto’s uitstootvrij moet zijn. Tegen 2030 moet dat 50 procent zijn. Een verbod op de verkoop van benzine of diesel zit niet in het pact. Wel moet er voor elke tien auto’s een laadpaal komen voor elektrische wagens, ook langs de snelwegen. “Dat zijn dus 600.000 laadpalen”, zegt Andries Gryffroy.
Huizen en gebouwen
In het pact staat dat bestaande huizen energiezuiniger moeten. Wie een bestaand pand sloopt of renoveert, kan korting krijgen op de btw. “Daarvoor heb je de toestemming nodig van Europa”, zegt Gryffroy. Kantoren moeten tegen 2050 energieneutraal zijn, openbare gebouwen tegen 2040.
Verwarming
Vanaf 2035 worden geen nieuwe huizen meer aangesloten op het gasnetwerk. “Wij pleiten ervoor om het bestaande gasnetwerk te behouden. Dat kan je nog gebruiken voor biogas”, zegt Gryffroy.
“De warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit in een gascentrale, kan je gebruiken om de buurt te verwarmen”, zegt Bram Claeys. “Maar daarvoor heb je kleinere centrales nodig.”
Vervuiler betaalt
Een van de belangrijkste maatregelen is dat de vervuiler betaalt. Wie verwarmt op gas of mazout zal een heffing of taks moeten betalen. Dat geld dient dan om de kost van de elektriciteit te drukken, zodat bijvoorbeeld warmtepompen rendabel worden. “Er is al eens een liberale minister moeten gaan door zo’n taks”, herinnert Andries Gryffroy zich.
Zon en wind
Tegen 2030 moeten we 8 gigawatt (GW) halen uit zon. Nu is dat 3,2 GW. Voor wind uit zee is dat 4,2 GW (nu 0,9 GW) en voor wind op het land 4,2 GW (nu 1,8 GW). Uit nieuwe gascentrales moet 5 GW komen.

