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De lessen van Langerlo
De Standaard/Economie - 15 Apr. 2017
Pagina 8
Het einde van de biomassacentrale in Langerlo zet het Vlaamse energiebeleid op zijn kop. De haalbaarheid van de doelstellingen is in gevaar, en de marsrichting is vaag. Eén ding is zeker: ‘We mogen de fouten uit het verleden niet herhalen’.
Ruben Mooijman
’Wie komt er nog in Vlaanderen in energie investeren als het beleid gebaseerd is op de persoonlijke voorkeur of aversie van een minister?’ De vraag van Raul Kirjanen, ceo van Graanul Invest, was pertinent. Kirjanen was al de tweede ambitieuze energie-ondernemer die op het verkeerde been werd gezet door het wispelturige Vlaamse energie-beleid. Zijn project om in de centrale van het Limburgse Langerlo houtpellets te verbranden, is mislukt.
De eensgezindheid in energiekringen is groot: biomassaverbranding is niet de juiste manier om de groene energiedoelstellingen te halen. Omdat het geen milieuvriendelijke technologie is, maar vooral omdat het nooit rendabel kan worden zonder overheidssteun. Het is dus een vorm van tijd kopen.
Eigenlijk is het allang duidelijk wie er moet gaan investeren in groene energie: u en ik. We moeten massaal veel zonnepanelen gaan installeren. Aangevuld met een woud van nieuwe windmolens moet dat volstaan om de groene doelstellingen te realiseren. Om de weggevallen capaciteit te compenseren, moet het aantal windmolens ongeveer vervijfvoudigen, en het aantal zonnepanelen verdubbelen. Tussen nu en 2030 moet er jaarlijks voor 250 Megawatt aan extra zonnepanelen en voor 200 Megawatt aan extra windmolens worden geïnstalleerd. In de afgelopen jaren is dat wat wind betreft nog maar één jaar gelukt.
Genoeg gemakkelijke oplossingen
Voor zon lijken de kaarten gunstiger te liggen: in 2011 kwam er zelfs voor meer dan 800 Megawatt bij. Maar dat was omdat zonnepanelen toen nog gul gesubsidieerd werden. Nu zijn de subsidies geschrapt. Eerder deze week noemde Itinera-econoom Johan Albrecht het behalen van de doelstellingen ‘zeer moeilijk’.
’Het is zeker ambitieus’, erkent Sara Van Dyck, energiespecialiste van de Bond Beter Leefmilieu. ‘Maar niet onmogelijk. Het probleem is dat de regering veel te lang heeft vastgehouden aan gemakkelijkheidsoplossingen. In 2020 moet België 13 procent van zijn elektriciteit duurzaam opwekken en we zitten met een enorm gat. Wij hebben daar al jaren geleden voor gewaarschuwd.’
Van Dyck wijst erop dat particulieren de laatste jaren weer meer zonnepanelen zijn gaan installeren. Het is, ondanks het wegvallen van de subsidies, nog altijd een rendabele investering. De zonnekaart die minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) onlangs publiceerde, is een manier om de particulieren warm te maken voor zonnepanelen. Maar om de doelstellingen te halen zullen particuliere initiatieven alleen niet volstaan. ‘Er is nog veel potentieel aanwezig in grootschalige installaties, op daken van overheids- en bedrijfsgebouwen’.
Ook Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne, de energiespecialist van CD&V, erkent dat het compenseren van de twee biomassacentrales geen sinecure wordt. ‘We verwachten dat de minister met een concreet plan duidelijk zal maken hoe hij dat wil doen’. Vooral de versnelde bouw van windmolens lijkt haast ondoenbaar, gezien de weerstand die ze bij omwonenden oproepen. Bothuyne pleit voor soepelere regels. De zogenaamde ‘fast lane’, die de doorloop van de administratieve mallemolen moest verkorten, heeft weinig resultaat gehad, erkent hij. Vorig jaar werden er veel minder Vlaamse windmolens in gebruik genomen dan het jaar voordien. Het tempo vertraagt, in plaats van te versnellen.
Klimaatgestuurde taxshift
Tommelein blijft optimistisch. Maar nieuwe financiële stimuli, om de versnelling een extra duwtje te geven, sluit hij uit. Andere energiespecialisten vinden dat evenmin een goed idee. ‘De ondersteuning voor zon- en windenergie wordt nu heel goed gemonitord zodat er geen oversubsidiëring kan zijn. Daar wil ik alleszins over blijven waken, zodat er geen nieuwe schuldenputten ontstaan. We mogen de fouten uit het verleden niet herhalen. Ik roep dan ook alle overheden, bedrijven en burgers op om samen de schouders te zetten onder de energietransitie naar een CO 2-arme energievoorziening.’
Bothuyne klaagt wel aan dat een integraal plan van aanpak voor de Vlaamse energievoorziening nog altijd ontbreekt. ‘Eind dit jaar moeten we een gezamenlijk energie- en klimaatplan overmaken aan Europa. Helaas blijft het debat daarover compleet uit. We zijn het getalm meer dan beu’. Bothuyne en zijn partijgenoot Leen Dierick hebben daarom zelf maar een plan gemaakt. Dat zal op 6 juni worden voorgelegd tijdens een studiedag voor de energiesector, die de partij jaarlijks organiseert. Het meest in het oog springende voorstel is een ‘klimaatgestuurde taxshift’, waarbij de energielasten verschuiven van elektriciteit naar stookolie en aardgas.
Ook Sara Van Dyck is daar voorstander van. ‘Het debat over hoe we de energietransitie zullen financieren, moet dringend gevoerd worden. Onlangs bleek uit cijfers van de Oeso nog dat België slecht scoort in de vergroening van het belastingstelsel. De elektriciteitsfactuur is een verkapte belastingaanslag geworden en het nadeel daarvan is dat je daarmee niet sturend optreedt. Met een echte CO 2-heffing zou je het gedrag van de mensen wel kunnen beïnvloeden. Op die manier straf je vervuilend gedrag af, terwijl je de voorlopers die elektrisch rijden, juist aanmoedigt.’
’We moeten hoe dan ook in de richting van een CO 2-taks denken’, zegt Bothuyne. ‘Het is niet logisch dat je de hele energietransitie via de elektriciteitsfactuur financiert. Het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt, impliceert dat je de uitstoot van broeikasgassen duurder maakt. In principe staat iedereen daarachter, alleen is het juridisch-technisch niet evident. Heffingen op aardgas zijn een deelstaatbevoegdheid, omdat die via de netbeheerders kunnen worden geïnd. Maar de belasting op stookolie is een federale materie, omdat je daarvoor geen netwerk nodig hebt. Op zich hoeft dat geen belemmering te zijn voor een CO 2-taks die andere heffingen kan vervangen. Er zal samenwerking nodig zijn, maar we geloven dat het mogelijk is.’
De Scandinavische landen en Nederland wijzen de weg, zegt Van Dyck. Een Nederlandse CO 2-heffing op aardgas wees uit dat daarvan een sterker energiebesparend effect uitging dan van heffingen op elektriciteit. Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) startte begin dit jaar met een informatieronde over zo’n koolstofheffing. Vanuit de andere partijen en bevoegdheidsniveaus werd behoedzaam gereageerd.
Spaghetti
Ook op andere gebieden werkt de Belgische bevoegdheidsspaghetti een daadkrachtige aanpak niet in de hand. Windmolens op zee bijvoorbeeld kunnen niet bijdragen aan de Vlaamse doelstellingen, want die zijn federale materie. Van Dyck: ‘De gewesten moeten het alleen eens worden over hoe ze de doelstellingen onder elkaar verdelen.’
Ze pleit wel voor het aansnijden van een tweede zone voor wind op zee, vooral met het oog op de doelstellingen van 2030. Dan moet het aandeel hernieuwbare energie zijn opgelopen tot 27 procent. Door de kernuitstap worden nieuwe windmolens op zee bijna onvermijdelijk. ‘België moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar de afstemming op Europees niveau is cruciaal. Er is een groot offshore grid nodig om de stroom te kunnen inzetten waar de vraag het grootst is.’ Met de aankondiging dat Elia een stopcontact op de Noordzee gaat aanleggen, werd gisteren al een eerste stap gezet.

