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’Factuur kan omlaag, maar nu nog niet’
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Door het wegvallen van de biomassa-projecten van Bee Power in Gent en van Graanul Invest in Langerlo wordt voorkomen dat er miljarden aan subsidies in die projecten gepompt moeten worden. Bee Power zou vijftien jaar lang een ondersteuning van 200 miljoen ontvangen. Langerlo zou tien jaar lang met jaarlijks 220 miljoen ondersteund worden. In totaal is 5,2 miljard euro subsidie.
Menig waarnemer rekende zich afgelopen week al rijk. De groene doelstellingen moeten nu behaald worden met zon en wind, en dat vergt minder subsidie. Volgens CD&V-specialist Robrecht Bothuyne ‘sparen we jaarlijks minstens 80 miljoen euro uit, waarmee we de energiefactuur van alle Vlamingen kunnen verlagen’. Tom De Meester van de PVDA komt na een berekening uit op een potentiële besparing van 186 miljoen euro per jaar. En volgens Johan Danen van Groen ‘kan onmiddellijk de helft van de Turteltaks geschrapt worden’.
Schuldenput
Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) reageert voorzichtiger. De jaarlijkse opbrengsten van de energieheffing bedragen 495 miljoen euro, rekent hij voor, maar de kosten van de groenestroomcertificaten belopen nu 1,2 miljard per jaar. De energieheffing dekt een deel van die kosten, de rest komt van andere bijdragen en heffingen. De schuldenput die veroorzaakt werd door de gulle subsidiëring van zonnepanelen in het verleden, zal pas in 2020 weggewerkt zijn. Wel moeten dan nog de verdere engagementen betaald worden, onder meer de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen uit de periode 2008-2012, die twintig jaar lang gegarandeerd zijn.
’De kosten van Langerlo en Bee vallen weg, maar sowieso komen er nieuwe investeringen in de plaats om de doelstellingen 2020 te halen’, zegt Tommelein. ‘Het is belangrijk dat we overschakelen naar echte hernieuwbare energie, niet alleen om de Europese doelstellingen te halen, maar ook voor ons milieu en klimaat. Om die energie-omslag te maken, zullen er investeringen nodig zijn in andere vormen van hernieuwbare energie zoals zon, wind en warmte. Die investeringen zullen ook geld kosten. Het is dus te vroeg om te zeggen met hoeveel de energieheffing zal kunnen dalen, maar dat ze zal dalen, daar is geen twijfel over.’ 

