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Groene investeringen minder winstgevend
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Vlaanderen verlaagt het gegarandeerde rendement van windmolens, zonnepanelenparken, biomassa en warmtekracht.
Wim Winckelmans
brusselWindturbines krijgen vandaag nog steun in de vorm van groenestroomcertificaten, een rendement van 7,5 procent is gegarandeerd. Hoeveel die steun moet bedragen, wordt jaarlijks berekend door het Vlaams Energieagentschap, net als voor andere vormen van hernieuwbare energie.
Die steun daalt jaar na jaar. Nu heeft de Vlaamse regering beslist om ook het percentage van het gegarandeerde rendement omlaag te halen. Windturbines zullen vanaf volgend jaar tevreden moeten zijn met een opbrengst van 6,5 in plaats van 7,5 procent. Zonnepanelenparken krijgen nog een rendement van 4,75 procent verzekerd in plaats van 5 procent. Voor biomassa en warmtekracht (WKK) daalt de return van 12 naar 10,5 procent.
’Niet rationeel’
’Zowat alle vormen van groenestroomproductie hebben een rendement op geïnvesteerd eigen kapitaal dat minstens dertig keer hoger ligt dan dat van de spaarrekening van de modale Vlaming’, motiveert Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) de maatregel. Al is dat niet de vergelijking die een investeerder maakt. Hij vergelijkt met het rendement van de Bel-20-bedrijven bijvoorbeeld, en dat geeft een ander beeld. Dat bedraagt dit jaar al 15 procent. Het gemiddelde rendement van aandelen de jongste tien jaar komt uit op 7,5 procent.
Demir verwijst ook naar de lage rente om de verlaging van het gegarandeerde rendement te verantwoorden, maar daar wordt nu al rekening mee gehouden in het berekenen van de nodige ondersteuning. ‘De rationele basis ontbreekt’, vindt Bram Claeys van de sectororganisatie van hernieuwbare energie ODE.
’Het zal van project tot project afhangen of een windmolen nog voldoende rendabiliteit haalt’, denkt ook directeur Bart Bode van de windenergiesector. ‘Wij willen evenmin oversubsidiëring, maar we vrezen dat investeerders zich nu zullen beraden of ze hun project wel willen voortzetten.’ Gecombineerd met een daling van de stroomprijzen zou de maatregel de dynamiek in de sector helemaal kunnen stilleggen.
Nochtans heeft Demir die extra windmolens nodig om de beloftes in het Vlaamse Energie- en Klimaatplan te halen. In dat plan zegt de Vlaamse regering dat ze het vermogen aan windenergie tegen 2030 zal verdubbelen.
Oversubsidiëring
De klemtoon ligt nu op het voorkomen van oversubsidiëring. ‘Het verleden leert ons dat zoiets vooral leidt tot meer af te betalen schulden en een hogere elektriciteitsfactuur voor gezinnen en bedrijven, maar niet tot performante resultaten op het vlak van hernieuwbare energie’, zegt de minister.
Nu wordt echter gevreesd dat de berekeningen van het Vlaams Energieagentschap te streng zijn. Daarin wordt er rekening mee gehouden dat een windmolen jaarlijks 5.000 euro aan opstalrecht (recht om op de grond van iemand anders eigendom te bouwen, red.) kost. Volgens Bart Bode gaat het in realiteit om 20.000 tot 40.000 euro.
Bovendien lijken de subsidies voor windturbines vanaf 3 megawatt erg krap berekend. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) waarschuwde er woensdag in de commissie Energie al voor dat investeerders ertoe worden aangezet om te investeren in kleinere, en dus minder efficiënte projecten, die meer ondersteuning nodig hebben.
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