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’Bart Tommelein creëert chaos rond digitale meter’
De Tijd - 25 Okt. 2018
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Er is nog geen oplossing om het rendement van de eigenaars van zonnepanelen te garanderen als zij een digitale meter krijgen. Tot er duidelijkheid is, zijn ze geen prioriteit bij de invoering van de digitale meters. Dat zei Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) dinsdag.
De beslissing botst op protest. Slimme meters worden ingevoerd om netbeheerders de mogelijkheid te bieden meer in te spelen op de elektriciteitsprijs. Als er veel zon is en de elektriciteit goedkoop is, kunnen bijvoorbeeld meer huishoudelijke toestellen draaien. Bij eigenaars van zonnepanelen is het extra gemakkelijk om in te spelen op die wisselende elektriciteitsprijzen.
’De opbrengst voor de markt is het grootst bij de eigenaars van zonnepanelen’, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). ‘Dat bleek ook uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse waarop we ons baseerden om de digitale meter in te voeren. Die groep met de grootste winst verdwijnt voorlopig uit het systeem.’
Gryffroy vindt dat Tommelein eerder naar een oplossing had moeten zoeken in plaats van de bal in het kamp van de energieregulator VREG te leggen. ‘Deze beslissing creëert chaos.’
Ook coalitiepartner CD&V uit kritiek. ‘Het heeft geen zin onzekerheid te creëren als je zelf verantwoordelijk bent’, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. ‘Tommelein moet samen met de energieregulator zijn verantwoordelijkheid opnemen. Wie nu zonnepanelen wil plaatsen, is onzeker en stelt zijn investering nog even uit.’
Er zijn inderdaad mensen die hun investering in zonnepanelen uitstellen vanwege de onzekerheid, zegt Bart Claeys van de sectororganisatie ODE. ‘Het is goed dat de minister de eigenaars van zonnepanelen garanties wil bieden. We gaan ervan uit dat hij samen met de energieregulator tot een oplossing komt. Maar er is wel snel duidelijkheid nodig.’
Als de onzekerheid er effectief toe leidt dat mensen hun investering in zonnepanelen uitstellen, is dat slecht nieuws voor de Vlaamse regering. Die rekent op de extra installaties voor het halen van haar klimaatdoelstellingen.
Een oplossing lijkt voorlopig niet in zicht. Tommelein wil dat de energieregulator groen licht geeft voor zijn oplossing, maar die maakte gisteren in het Vlaams Parlement duidelijk dat niet van plan te zijn. ‘Er is geen andere oplossing’, zegt Tommelein. ‘We moeten digitale meters plaatsen. De Vlaamse regering heeft beslist dat eigenaars van zonnepanelen geen verlies mogen lijden. Ik blijf daarbij. De regulator moet een oplossing zoeken. Ook de energieregulator is verantwoordelijk voor het energiebeleid.’
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