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”Hun getalm gaat iedereen geld kosten”
Het Laatste Nieuws* - 14 Apr. 2017
”De speeltijd is nu echt wel voorbij”, vinden Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick, de energiespecialisten van CD&V. Zij dringen er bij Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en zijn federale collega Marie-Christine Marghem op aan om dringend werk te maken van een coherent energiebeleid. “De deadline voor de ontwikkeling van een energievisie die in de regeerakkoorden staat, is al ruimschoots overschreden. En nu komt ook de deadline voor het behalen van de Europese hernieuwbare energiedoelstellingen tegen 2020 angstwekkend dichtbij. Daarenboven moeten we eind dit jaar een gezamenlijk energie- en klimaatplan overmaken aan Europa”, waarschuwen Bothuyne en Dierick.
Boete
Zeker nu de biomassacentrale in Langerlo er definitief niet komt, is het volgens de CD&V’ers hard nodig om de handen in mekaar te slaan als we de doelstellingen rond hernieuwbare energie willen halen én de bevoorrading van stroom willen garanderen. Maar het biedt ook een kans om de energiefactuur te verlagen, werpen ze op. “Door het failliet van Langerlo kunnen we kiezen voor goedkopere alternatieven. Daardoor sparen we minstens 80 miljoen euro uit - op voorwaarde dat we de EU-doelstellingen halen. Zo niet kijken we aan tegen een jaarlijkse boete van 83 miljoen euro. Als de ministers van Energie niet snel met een energie- en klimaatplan komen, zijn ze collectief verantwoordelijk voor het feit dat de energiefactuur voor onze gezinnen en bedrijven niet omlaag kan of zelf verhoogt.”
Import
De CD&V’ers hebben alvast zelf een energieplan klaar. Daarin houden ze vast aan de kernuitstap tegen 2025. Dat het huidige getalm dit onhaalbaar zou maken, aanvaarden ze niet als excuus om de kerncentrales toch langer open te houden. Ook het voorstel van N-VA om gascentrales te subsidiëren zodat die langer open blijven, is voor Bothuyne en Dierick geen optie. Zij richten hun oog ook op het buitenland om ervoor te zorgen dat we genoeg stroom hebben. “We moeten het ideaalbeeld van nationale zelfvoorziening lossen en nog nauwer samenwerken met de buurlanden”, klinkt het. “Vanaf ongeveer 2021 kunnen we in principe tot bijna de helft van ons piekverbruik importeren.” Het is volgens het CD&V-duo ook aan de energiespelers zelf om ervoor te zorgen dat hun klanten altijd de nodige stroom krijgen.
Eigen kabinet
Om de energieomslag erdoor te krijgen, stelt CD&V voor om een ‘energiekabinet’ in het leven te roepen. Die groep van specialisten moet een ruime groep van stakeholders vertegenwoordigen en zo voor een breed maatschappelijk draagvlak zorgen. Daarbij zou ze binnen een aantal politieke krijtlijnen werken, die door de bevoegde regeringen worden uitgetekend. “Die specialisten worden op hun beurt bijgestaan door experts om de effecten en de haalbaarheid van de uitgewerkte scenario’s tot in detail door te rekenen”, stellen Bothuyne en Dierick voor. “Net zoals in Nederland en Duitsland moet de gekozen richting vervolgens deel uitmaken van een breder maatschappelijk debat.” Eens de knopen definitief zijn doorgehakt, moet een commissie met leden uit de verschillende parlementen er volgens hen over waken dat in de praktijk wel degelijk de nodige stappen worden gezet.
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