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Salomonsoordeel over groene stroom
l Vlaamse regering moet kiezen tussen afremmen energiefactuur, groene stroomdoelstellingen en in leven houden van kleine spelers
DAVID ADRIAEN
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op basis van biomassa, een verzamelnaam voor natuurlijke brandstoffen waarvan houtafval in de
praktijk het meest gebruikt wordt.
Voor alle duidelijkheid: over de
verlaging van de steun aan zonnepanelen werd niet meer gesproken. Daar lijkt een consensus in de
maak dat daarin kan worden gesnoeid om oversubsidiëring te vermijden.

e Vlaamse regering
moet bij de aanpassing
van de steunmaatregelen voor groene energie moeilijke
knopen doorhakken. Enerzijds wil
ze de meerkosten van groene
stroom die gedragen
worden door de
gebruikers beperken.
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Concurrenten vinden dat de centrale Max Green van Electrabel in de Gentse haven veel meer steun krijgt dan andere biomassacentrales.
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Het decreet dat de Vlaamse regering het parlement wil voorleggen 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 bestaande centrales van onder andere Colruyt en Electrawinds.
Rik Van de Walle, de gedelegeerd bestuurder van het groenestroombedrijf Aspiravi, dat de biomassacentrale Aspiravi & Spano
uitbaat, vreest voor verliescijfers:
‘De kleine spelers wordt de keel
dichtgeknepen. We zien enkel nog
een toekomst voor de grote spelers. Is het dat wat we willen?’
Daarbij verwijst hij naar Electrabel. ’s Lands grootste elektriciteitsproducent bouwt zijn steenkoolcentrale Rodenhuize in de
Gentse haven om tot een grote biomassacentrale. Dat project Max
Green, met de holding Ackermans
& van Haaren (AvH) als minderheidsaandeelhouder, wordt ook
getroffen door de wijzigingen aan
het certificatensysteem. ‘Retroactief werd beslist dat we 11 procent 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 bijkomende rechtszekerheid is absoluut nodig om het project door te
laten gaan’, klinkt het bij Electrabel. De stroomproducent wijst
erop dat Max Green een van de
meest kostenefficiënte groenestroomprojecten in Vlaanderen is.

ADVERTENTIE

Obama verkiest meer
olie uit eigen bodem

Nu zaterdag bij De Tijd:

l Plannen Witte Huis passen in onafhankelijker en schoner energiebeleid
ROEL VERRYCKEN,
ONZE CORRESPONDENT IN NEW YORK
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‘Dineren & logeren
in toprestaurants’
DE GIDS

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.

n een eerste zet om het
energiedebat in de Verenigde Staten opnieuw op gang
te trekken stelt president Barack
Obama voor de afhankelijkheid
van buitenlandse olie drastisch te
verkleinen. Als het van Obama afhangt, voeren de VS de komende
tien jaar een derde minder olie in
uit het buitenland. Obama speechte daarover gisteren vanuit Washington, in een context van stijgende brandstofprijzen en de onrust in het Midden-Oosten.
Volgens de recentste cijfers kopen de VS, de grootste petroleumverbruiker 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 verhogen en het totale verbruik terug te
dringen. ‘We blijven het slachtoffer van de schommelingen op de
oliemarkt zolang we dit niet serieus 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

Barack Obama.
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de Amerikaanse oliecapaciteit, en
daarom pleit de president voor
meer propere energie. Om de afhankelijkheid van olie te verminderen wil Obama aardgas, biobrandstoffen en een zuiniger verbruik 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 verbruikt in de VS van schone, nietfossiele oorsprong is. Daar hoort
ook nucleaire energie bij. Vandaag
is dat ongeveer 40 procent, steenkool 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 tegenwerkt met veel te strenge regels. 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 evenmin de eerste president die de
Amerikaanse afhankelijkheid van
olie uit het buitenland wil verminderen. ‘Maar we kunnen niet enkel
in actie schieten als de brandstofprijzen hoog zijn en alles weer op
de lange baan schijven als de prijzen weer dalen.’

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

Aanvragen premie
voor dakisolatie
nemen fors toe
In 2010 heeft de Vlaamse overheid 55.368 aanvragen ontvangen
voor de dakisolatiepremie, 66 procent meer dan het jaar voordien. Er
werden voor 24,7 miljoen euro
premies uitbetaald, tegenover 14,4
miljoen in 2009. Dat antwoordde
Vlaams minister van Energie Freya
Van den Bossche (sp.a) op een
vraag van Valerie Taeldeman
(CD&V).
Voor het bekomen van de Vlaamse premie moet men eerst de premie aanvragen die de distributienetbeheerders geven voor dakisolatie. Voor elke premie die de
netbeheerder betaalt, keert ook de
Vlaamse overheid vanaf 40 m2
een extra premie van 500 euro uit.

GEQUOTEERD
WOORDVOERDER
EUROPESE COMMISSIE

Wij hebben
ons eigen
oordeel en het
is niet dat van
de kredietbeoordelaars.
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.

President Kosovo
moet na maand
alweer aftreden
De president van Kosovo,
Behgjet Pacolli, is gisteren amper
een maand na de verkiezingen van
22 februari alweer afgetreden. Het
grondwettelijke hof heeft de verkiezing van de 59-jarige bouwmagnaat om technische redenen
nietig verklaard. Na de uitspraak
van het vonnis stelde Pacolli zijn
ambt ter beschikking.
Pacolli werd in februari met een
nipte meerderheid verkozen nadat
de oppositie verschillende stemrondes had geboycot. Hij is verbonden aan de PDK, de partij
van premier Hashim Thaci, die onlangs in verband gebracht werd
met organen- en mensenhandel,
drugs- en wapensmokkel. BELGA/DPA

