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1 voor 12, maar nog altijd geen witte rook voor kernuitstap
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Naar het rapport van Elia over de energiebevoorrading werd reikhalzend uitgekeken. Het moet de basis vormen voor de discussies die de energieministers binnen het Energiepact zullen voeren over hoe we in de nabije toekomst elektriciteit zullen opwekken.
Elia stelt vast dat een kernuitstap in 2025 nog altijd mogelijk is, “maar het is één voor twaalf om de alternatieven uit te bouwen”, zegt CEO Chris Peeters. In de komende acht jaar zouden er negen gascentrales gebouwd kunnen worden. Zij moeten - al dan niet in combinatie met een doorgedreven inspanning voor hernieuwbare energie - de productiecapaciteit garanderen van de kerncentrales nu, ongeveer 4.000 megawatt. Open VLD, Vlaams minister van Energie Bart Tommelein op kop, CD&V en MR kunnen zich daar helemaal in vinden. Maar coalitiepartner N-VA ziet dat helemaal niet zitten en verkiest een van de andere scenario’s die Elia naar voren schuift: daarin zouden de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, ook na 2025 openblijven en kan de transformatie iets minder snel gaan.
Beslissing van Verhofstadt
De partij zal dan wel haar drie coalitiepartners moeten overtuigen om het federaal regeerakkoord te negeren, waar de kernuitstap in 2025 behouden blijft en waar Open VLD en CD&V nu mee staan te zwaaien. “Toen de regering-Verhofstadt besliste om kernenergie stop te zetten, was ik daar ook voor”, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). “Maar de waarheid is dat er de afgelopen twaalf jaar zo goed als niets gebeurd is voor nieuwe technieken. Niemand gelooft dat er tegen 2025 negen gascentrales gebouwd kunnen worden. Ik dring in deze legislatuur al drie jaar aan op het Energiepact, maar ook dat is er nog altijd niet.”
Tommelein spoort zijn federale collega Marie-Christine Marghem (MR) aan om dat voor het einde van het jaar af te sluiten en knopen door te hakken. Maar zij denkt eerder aan volgend jaar. “Als het Energiepact er dit jaar nog zou komen, dan ziet het er niet naar uit dat daar doortastende keuze zullen worden gemaakt”, zegt Gryffroy.
“We dreigen achter te blijven”
De waarheid volgens CD&V en Open VLD, daarin gesteund door de milieubewegingen, is dat het heel moeilijk is om nieuwe alternatieven rendabel te maken zolang de kerncentrales blijven draaien. “Vandaar dat we zeker blijven vasthouden aan de kernuitstap in 2025”, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). “Alleen jammer dat er nu één regeringspartij is die zijn kazak draait. Door de verdeeldheid dreigen we achter te blijven en in de toekomst nog veel meer te betalen voor onze energie.”
Dat is ook de conclusie van Tommelein. “Je zal altijd moeten investeren, maar het voordeel van de gascentrales is dat je die kan uitzetten op momenten dat er genoeg zon en wind is. Met kerncentrales kan dat niet. Die moeten blijven draaien. En zelfs als we de kerncentrales nog even langer zouden openhouden, dan nog zouden we moeten investeren in alternatieven.”



