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N-VA en CD&V zetten Lydia Peeters (Open Vld) mes op de keel in dossier slimme meters
Het Belang van Limburg* - 13 Feb. 2019
Pagina 8
Lydia Peeters erft het dossier over de invoering van de digitale meters van haar voorganger Bart Tommelein. Ze is nog maar een goede maand minister, maar ze moet wel werk maken van de invoering van digitale meters. Begin april wordt het parlement namelijk ontbonden en netbeheerder Fluvius heeft de meters besteld en zich zo georganiseerd om die vanaf 1 juli ook te installeren bij nieuwbouw. In april starten ze met een proefproject in Vlaams-Brabant. Het grootste struikelblok is de eventuele compensatie voor eigenaars van zonnepanelen. Die kunnen met een slimme meter hun teller niet terugdraaien en verliezen zo inkomsten. Tommelein had in zijn voorstel een compensatie gezien die vijftien jaar zou meegaan, maar daar wil energieregulator Vreg niet van weten. Die zegt dat zoiets wettelijk niet kan, omdat het discriminerend zou zijn tegenover mensen zonder zonnepanelen. Voor zo’n 40 procent van de eigenaars van zonnepanelen zou die digitale meter minder opbrengen dan nu, voor 60 procent meer, want ook het prosumententarief zou wegvallen. Intussen lopen nieuwe investeringen in zonnepanelen vertraging op omdat mensen duidelijkheid willen.
Batterijen
“We willen vooral weten wat haar compenserende maatregelen zijn”, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffoy (N-VA). “Zolang we die niet kennen, keuren we het decreet ook niet goed. Naar verluidt zou Peeters eind februari naar het parlement komen, hopelijk niet om dat decreet opnieuw uit te leggen, want dat kennen we. Wij willen weten wat de compensaties zijn. Die compensaties kunnen van alles zijn: subsidies voor batterijen zodat mensen hun overschot aan energie kunnen opslaan bijvoorbeeld. Maar tot nu toe hebben we geen teksten gezien en ook geen conceptnota.”
Ook Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) wil maar één ding horen. “Die compenserende maatregelen, dat is waar mensen naar vragen”, zegt hij. “In theorie kunnen die digitale meters ook in gebruik genomen worden zonder decreet, maar dat moeten we vermijden. Peeters kan met verschillende voorstellen komen, zoals een vergoeding geven voor stroom die op het net wordt gezet.”
Rob Beenders (sp.a) pleit voor een time-out. “Stel die digitale meters twee jaar uit, tot alle software klaar is om de tarieven te kunnen differentiëren. Dan kan je eigenaars van zonnepanelen bijvoorbeeld een ander tarief geven. Ik vind het trouwens zeer vreemd dat Tommelein die meters nog voor het decreet klaar is al heeft besteld. Hij heeft die vorig jaar al op een persconferentie voorgesteld en een jaar later is er nog altijd geen decreet.”

