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Klimaatdoelstelling halen, dat lijkt niet dringend
De Morgen - 19 Okt. 2017
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Haalt Vlaanderen de klimaatdoelstellingen tegen 2030? N-VA toont zich erg kritisch over de ambities van energieminister Bart Tommelein (Open Vld). Bovendien sprak de helft van de Vlaamse ministers zijn klimaatbudget voor dit jaar nog niet aan.
Dat Vlaanderen een inhaalbeweging moet doen om de klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen, is al langer duidelijk. Maar niet alle Vlaamse ministers lijken zich bewust van de urgentie. Gisteren berichtte De Tijd dat vier van de negen excellenties hun klimaatbudget voor dit jaar nog niet hebben aangeroerd.
Dat nieuws zette het parlementair debat over de Vlaamse klimaatambities meteen onder stroom. N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele trok fel van leer tegen energieminister Tommelein. Die zet volop in op zonnepanelen en windmolens en rekent daarvoor ook op burgers en bedrijven om mee te investeren in die hernieuwbare energiebronnen.
Vandaele toonde zich sceptisch over die ambitie. “Het optimisme van minister Tommelein siert hem, maar hoe zul je vermijden dat de investeringen van de mensen en de bedrijven too little too late zijn?” Om de doelstellingen te halen zullen in twee jaar tijd evenveel windmolens gebouwd moeten worden als in de laatste vijftien jaar, rekende de N-VA’er voor.
”En in tien jaar tijd is de uitstoot van broeikasgassen met 2 procent verminderd. Die inspanning zouden we tot 2030 jaarlijks moeten doen. Dat is gigantisch. Is de situatie hopeloos? Op korte termijn niet, maar op lange termijn wel als we niet een versnelling hoger schakelen.” Tommelein bleef stoïcijns bij de kritiek, en herhaalde dat zijn rekening klopt, en dat zijn ambities realistisch zijn. “Als we alle hindernissen wegwerken, zullen mensen willen investeren in windenergie.”
Voorbeeldfunctie
Dat de helft van de Vlaamse regering zijn klimaatbudget nog niet aansprak, is opmerkelijk. De ministers hadden meer dan voldoende tijd om zich voor te bereiden. Het Vlaams Klimaatfonds werd immers al in 2012 opgericht, maar door een jarenlange discussie over de lusten en lasten, sloten de verschillende regeringen in ons land pas eind 2015 een principeakkoord. Nog een jaar later werd concreet vastgelegd dat Vlaanderen 53 procent krijgt van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten.
Verschillende ministers spraken hun deel van het fonds meteen aan. Dat geld ging vooral naar energiezuinige schoolgebouwen, energiezuinige sociale woningen en de internationale strijd tegen de klimaatverandering. Niet iedereen had zijn plannen evenwel klaar, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Vier van de negen ministers hebben nog geen euro van hun klimaatbudget uitgegeven.
Behalve Tommelein worden ook mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA), welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) en cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) met de vinger gewezen. “De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldfunctie. Als men van de gezinnen en bedrijven verwacht dat zij inspanningen doen, moet de overheid dat ook doen”, meent Bothuyne. Daar is Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu het mee eens. “Het ligt voor de hand dat we de middelen die we hebben zo snel mogelijk moeten uitgeven aan goede oplossingen, zeker gezien de hoge uitstoot en het feit dat Vlaanderen al achterophinkt.”
Bothuyne richt zijn pijlen vooral op Weyts, die volgens hem te lang talmt met het vergroenen van de bussen van De Lijn. Weyts laat weten dat die vergroening er wel degelijk komt. “Maar dat heeft wat opstarttijd nodig. Je kunt dat niet van dag één doen. Ondertussen is het budget vastgelegd en worden de bussen opgeleverd.” Toch is dat voor Bothuyne niet voldoende: “De transportsector is verantwoordelijk voor 36 procent van de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen. Weyts moet dus meer dan één tandje bijsteken.”


