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N-VA weigert groen licht voor energiepact
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De verschillende regeringen buigen zich deze week over het energiepact dat de vier ministers van Energie hebben uitgewerkt. De N-VA is kritisch, maar hoever zal ze haar zin doordrijven?
De vier ministers, Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD) en zijn evenknieën Jean-Luc Crucke (Waalse MR-minister), Céline Fremault (cdH-minister uit Brussel) en Marie Christine Marghem (MR-minister op het federale niveau), hebben een akkoord over een energiepact. Dat bepaalt waar België op het vlak van energie naartoe wil. De energieministers stellen voor de kernuitstap zoals gepland tegen 2025 uit te voeren. De kerncentrales worden op termijn vervangen door groene energie, maar tot dat mogelijk is, wordt een beroep op aardgascentrales gedaan.
Het is de bedoeling om tegen 2050 alle stroom uit hernieuwbare energie te halen door het verbruik te doen dalen en te investeren in de opslag van elektriciteit. Ook de mobiliteit moet groener. Tegen 2030 mag de helft van de verkochte wagens geen CO2 meer uitstoten. Er komen ook fors meer oplaadpunten.
Deze week zullen alle regeringen in ons land het akkoord bespreken. De N-VA is niet van plan zomaar groen licht te geven. ‘Dit is een ambitieuze visienota, maar geen energiepact’, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). De Vlaams- nationalisten vinden het voorstel nog niet genoeg onderbouwd. ‘Hoeveel zal dit kosten? Tegen wanneer moeten die extra laadpunten voor elektrische wagens er zijn? Hoeveel ondersteuning voor de gascentrales is nodig en wie gaat dat betalen? Op een hele reeks vragen geeft deze tekst geen antwoord’, zegt Gryffroy. In het VRT-programma ‘Terzake’ was Gryffroy nog scherper: ‘Onze partij zal noch in de Vlaamse noch in de federale regering dit pact goedkeuren. Omdat het niet onderbouwd is, omdat de betaalbaarheid in gevaar komt en omdat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is.’
Ook federaal parlementslid Bert Wollants (N-VA) ziet veel ambitie, maar weinig cijfers. ‘Wij nemen geen beslissing zonder dat we weten wat het gaat kosten’, zegt Wollants.
Het ziet ernaar uit dat de Vlaamse en de federale regering de ministers zullen vragen om het energiepact verder uit te werken en te becijferen. ‘We gaan ons niet in een avontuur storten’, luidt het in regeringskringen. ‘Je kunt beslissen je auto te verkopen, maar je moet dan wel nog op je werk geraken en de kinderen ophalen aan school. Je gaat je auto pas verkopen als je zeker weet dat dat haalbaar is met de bus of trein.’
Uitstel mag geen afstel betekenen, waarschuwt CD&V. ‘Er is inderdaad nog cijferwerk nodig, maar het akkoord is belangrijk voor het momentum’, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). ‘Het moet nu lukken om knopen door te hakken.’
De vraag is hoever de N-VA haar protest doortrekt. In de aanloop naar het energiepact kantte de partij zich tegen de kernuitstap en dreigde ze het pact niet goed te keuren als het uitging van een sluiting van alle kerncentrales in 2025. Voor het N-VA-standpunt is geen meerderheid in de Kamer. Het zou zelfs tot een regeringscrisis kunnen komen.
Zo hard lijkt de N-VA het niet te willen spelen. ‘De kerncentrales openhouden is geen fetisj voor ons’, zegt Wollants. ‘Wel staat in het regeerakkoord dat een kernuitstap er enkel kan komen als er geen gevaar is voor de energiebevoorrading en als het veilig, duurzaam 

