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D e Vlaamse regering
moet bij de aanpassing
van de steunmaatrege-

len voor groene energie moeilijke
knopen doorhakken. Enerzijds wil
ze de meerkosten van groene
stroom die gedragen
worden door de
gebruikers beperken.
Grote bedrijven
staan al langer aan de
klaagmuur dat aller-
lei steunmaatregelen
indirect de energie-
factuur fors duurder
maken. Maar aan de
andere kant mag de
steun niet te hard
worden verminderd
om de vele jonge be-
drijven in de sector
van de alternatieve
energie niet ten onder te laten
gaan. Zij zorgen er immers voor
dat de Europese groenestroomver-
plichtingen worden gehaald en le-
veren bijkomende concurrentie op
de elektriciteitsmarkt, die gedomi-
neerd wordt door de historische
spelers Electrabel (GDF Suez) en
SPE-Luminus (EDF).

‘We zullen een echt salomons-
oordeel moeten vellen’, zo vatte
Bart Martens (sp.a), de voorzitter
van de commissie Leefmilieu, de
discussie samen tijdens een hoor-
zitting in het Vlaams Parlement.
Daar werd gisteren vooral gedebat-
teerd over de verlaging van de
steun voor elektriciteitsproductie

op basis van biomassa, een verza-
melnaam voor natuurlijke brand-
stoffen waarvan houtafval in de
praktijk het meest gebruikt wordt.
Voor alle duidelijkheid: over de
verlaging van de steun aan zonne-
panelen werd niet meer gespro-
ken. Daar lijkt een consensus in de
maak dat daarin kan worden ge-

snoeid om oversubsi-
diëring te vermijden.

HERVORMING
De grote energiever-
bruikers, met de che-
mie-industrie op kop,
smeken om een dras-
tische hervorming
van het steunmecha-
nisme door groene-
stroomcertificaten.
Het zijn immers de
energieverbruikers
die de groenestroom-
factuur dragen. ‘Het

Vlaamse systeem is inefficiënt en
te duur. In Wallonië wordt minder
steun gegeven, maar wordt meer
groene stroom geproduceerd’, zegt
Els Brouwers, energieadviseur bij
de chemiefederatie Essenscia.

Ontwikkelaars van elektrici-
teitscentrales met houtafval en an-
dere biomassa als brandstof hame-
ren erop dat biomassa absoluut
nodig is om de groenestroomdoel-
stellingen te halen. In België ko-
men we er niet met enkel zonne-
panelen en windmolens. Maar bio-
massa is een dure brandstof en
heeft daarom extra ondersteuning
nodig in de vorm van groene-
stroomcertificaten.

Het decreet dat de Vlaamse re-
gering het parlement wil voorleg-
gen hakt in op de waarde van die
certificaten. De sector vreest dat
die met meer dan 10 procent zal
zakken, een daling die meteen
vreet aan de inkomsten van be-
staande centrales van onder ande-
re Colruyt en Electrawinds.

Rik Van de Walle, de gedele-
geerd bestuurder van het groene-
stroombedrijf Aspiravi, dat de bio-
massacentrale Aspiravi & Spano
uitbaat, vreest voor verliescijfers:
‘De kleine spelers wordt de keel
dichtgeknepen. We zien enkel nog
een toekomst voor de grote spe-
lers. Is het dat wat we willen?’

Daarbij verwijst hij naar Elec-
trabel. ’s Lands grootste elektrici-
teitsproducent bouwt zijn steen-
koolcentrale Rodenhuize in de
Gentse haven om tot een grote bio-
massacentrale. Dat project Max
Green, met de holding Ackermans
& van Haaren (AvH) als minder-
heidsaandeelhouder, wordt ook
getroffen door de wijzigingen aan
het certificatensysteem. ‘Retro-
actief werd beslist dat we 11 pro-
cent minder certificaten krijgen’,
zegt Koen Janssen van AvH.

Maar Electrabel en AvH krijgen
wel de garantie dat gedurende tien
jaar niet meer aan die steun van
Max Green geraakt wordt. ‘Die bij-
komende rechtszekerheid is abso-
luut nodig om het project door te
laten gaan’, klinkt het bij Electra-
bel. De stroomproducent wijst
erop dat Max Green een van de
meest kostenefficiënte groene-
stroomprojecten in Vlaanderen is.

Salomonsoordeel over groene stroom
l Vlaamse regering moet kiezen tussen afremmen energiefactuur, groene stroomdoelstellingen en in leven houden van kleine spelers

Kort
■ De Vlaamse regering

wil de steun voor
bestaande biomassa-
centrales afbouwen.

■ Concurrenten klagen
het ‘gunstregime’
voor Electrabel aan.

■ Biomassa is nodig
om de groenestroom-
doelstellingen te
halen.
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De Tijd selecteerde exclusief voor u
30 adressen waar u kunt eten en
logeren in stijl. En dit in een straal van
250 kilometer rond Brussel. De gids
‘Dineren & logeren in toprestaurants’,
het neusje van de zalm voor een
culinair weekend. En dé gids voor
de levensgenieter.

DE GIDS ‘Dineren & logeren
in toprestaurants’

Nu zaterdag bij De Tijd:

‘Dineren & logeren in toprestaurants’.
Nu zaterdag bij De Tijd.

Concurrenten vinden dat de centrale Max Green van Electrabel in de Gentse haven veel meer steun krijgt dan andere biomassacentrales. © EMY ELLEBOOG
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ROEL VERRYCKEN,
ONZE CORRESPONDENT IN NEW YORK

In een eerste zet om het
energiedebat in de Verenig-
de Staten opnieuw op gang

te trekken stelt president Barack
Obama voor de afhankelijkheid
van buitenlandse olie drastisch te
verkleinen. Als het van Obama af-
hangt, voeren de VS de komende
tien jaar een derde minder olie in
uit het buitenland. Obama speech-
te daarover gisteren vanuit Wa-
shington, in een context van stij-
gende brandstofprijzen en de on-
rust in het Midden-Oosten.

Volgens de recentste cijfers ko-
pen de VS, de grootste petroleum-
verbruiker ter wereld, iets meer
dan de helft van hun olie bij andere
landen, goed voor een netto-invoer
van 9,7 miljoen vaten per dag. Dat
moet verminderen, vindt Obama,
door de eigen productie te verho-
gen en het totale verbruik terug te
dringen. ‘We blijven het slachtof-
fer van de schommelingen op de
oliemarkt zolang we dit niet se-
rieus nemen’, zei hij. ‘We lopen
achterop. Landen als Duitsland en
China doen het op dit domein veel
beter dan wij.’

Maar er zijn beperkingen aan

de Amerikaanse oliecapaciteit, en
daarom pleit de president voor
meer propere energie. Om de af-
hankelijkheid van olie te vermin-
deren wil Obama aardgas, bio-
brandstoffen en een zuiniger ver-
bruik stimuleren. Energie is samen
met innovatie en onderwijs een
binnenlandse topprioriteit voor
het Witte Huis, zoals bleek uit
Obama’s State of the Union eerder
dit jaar. Later deze week bezoekt
Obama nog een vestiging van de
pakjesdienst UPS om over energie-

zuinige voertuigen te spreken.
Obama’s droom is dat tegen 2035
80 procent van de energie ver-
bruikt in de VS van schone, niet-
fossiele oorsprong is. Daar hoort
ook nucleaire energie bij. Vandaag
is dat ongeveer 40 procent, steen-
kool en olie nemen de rest voor
hun rekening.

Bij de Republikeinse oppositie
en bij de machtige petroleumlobby
stuiten de energieplannen van het
Witte Huis op heftige tegenstand.
Zij claimen dat, sinds het ongeluk
en de milieuramp in de Golf van
Mexico vorig jaar, de overheid de
ontginning van eigen olie net te-
genwerkt met veel te strenge re-
gels. Volgens het Witte Huis doet
de olie-industrie dan weer niets
met twee derde van de uitgekeerde
vergunningen. ‘Ze mogen boren,
maar produceren geen druppel’,
zei Obama.

Het is niet de eerste keer dat de
president energie bovenaan op de
agenda wil plaatsen, en hij is even-
min de eerste president die de
Amerikaanse afhankelijkheid van
olie uit het buitenland wil vermin-
deren. ‘Maar we kunnen niet enkel
in actie schieten als de brandstof-
prijzen hoog zijn en alles weer op
de lange baan schijven als de prij-
zen weer dalen.’

Obama verkiest meer
olie uit eigen bodem
l Plannen Witte Huis passen in onafhankelijker en schoner energiebeleid

Wij hebben
ons eigen
oordeel en het
is niet dat van
de krediet-
beoordelaars.

Net als de Griekse regering
is de Europese Commissie het
niet eens met de verlaging van
de Griekse kredietwaardigheid
door het ratingbureau
Standard & Poor’s.

GEQUOTEERD
WOORDVOERDER
EUROPESE COMMISSIE

De president van Kosovo,
Behgjet Pacolli, is gisteren amper
eenmaand na de verkiezingen van
22 februari alweer afgetreden. Het
grondwettelijke hof heeft de ver-
kiezing van de 59-jarige bouw-
magnaat om technische redenen
nietig verklaard. Na de uitspraak
van het vonnis stelde Pacolli zijn
ambt ter beschikking.
Pacolli werd in februari met een
niptemeerderheid verkozen nadat
de oppositie verschillende stem-
rondes had geboycot. Hij is ver-
bonden aan de PDK, de partij
van premier Hashim Thaci, die on-
langs in verband gebracht werd
met organen- en mensenhandel,
drugs- en wapensmokkel. BELGA/DPA

President Kosovo
moet na maand
alweer aftreden

In 2010 heeft de Vlaamse over-
heid 55.368 aanvragen ontvangen
voor de dakisolatiepremie, 66 pro-
centmeer dan het jaar voordien. Er
werden voor 24,7 miljoen euro
premies uitbetaald, tegenover 14,4
miljoen in 2009. Dat antwoordde
Vlaamsminister van Energie Freya
Van den Bossche (sp.a) op een
vraag van Valerie Taeldeman
(CD&V).
Voor het bekomen van de Vlaam-
se premie moet men eerst de pre-
mie aanvragen die de distributie-
netbeheerders geven voor dak-
isolatie. Voor elke premie die de
netbeheerder betaalt, keert ook de
Vlaamse overheid vanaf 40 m2

een extra premie van 500 euro uit.

Aanvragen premie
voor dakisolatie
nemen fors toe

Barack Obama. © EPA


