actua energie

FRATII{ COEiIEH (INCONTROL) GELOOFT ROTSVAST IN WINDENERGIE

'Demarktdoet
hetnietmeer'
"We zijn toch geen steenezels? De sociaaleconomische realrte,t zal ons toch dwingen de
juiste dingen te doen. Maar ondertussen verliezen we kostbare la,enl'Frank Coenen gelooft
rotsvast in offshorewi ndene teie. Luc Huysmans

r moet opnieuw aan beleid
worden gedaan." Het is een

FRANKCOENEN (52)

eenvoudige vaststelling, geponeerd in een breed uitwaaierend gesprek over de energiemarkt. Frank Coenen is de topman van

.Diploma's rechten (Université de

InControl, dat betrokken was bij de
bouw van elf zeewindmolenparken,
waaronder Belwind en Northwind voor
de Belgische kust. Samen zijn die goed
voor 1040 MW, de capaciteit van een
stevige kerncentrale. "Sinds de energiemarktvrijgemaakt is, wordt er geen
beleid meer gevoerd. De beleidsinstrumenten van toen zijn weg maar ze ztjn
niet vervangen. Politici trachten nu te
leren hoe de nieuwe energiemarkt in
elkaar zit, maar die is veel complexer
dan vroeger."
A1 is hij niet ontevreden over de'ul.eg
die is afgelegd. "Er is veel kritiek op de
gïoenestroomcertifi caten, maar die
hebben wel voor een stabiele omgeving
gezorgd. Daardoor is de offshorewindsector geëvolueerd van iets exotisch
naar een professionele marktspeler."
"De eeuwige vraag is: hoeveel kost

.
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Namur en KU Leuven), License en
Management (HEC Saint-Louis in
Brussel)

Kredietbank (corporate banker),
International Professional Paints
(CEO en eigenaar), Seghers Eng neering (legal entrepreneur), Sibeco
Chemicals (CFO), Biffa Waste
Services (strategy & business
development director).
Belwind en Northwind (CEO)
.Mede-eigenaar (50-50) van InCo:trol, dat aan elf zeewindmolenpark:heeft meegewerkt
,

Projects director Parkwind

directiecomité BOP (federatie
ofÍshore-elektriciteitsproducenie.Vrije tijd: skiën, zeilen, fietsen

. Lid

" ln de huidige energiemarkt heeft elke
technologie nood aan
steunmechanismes"

:i:

:t-t

om eén kilowattuur te produceren
rechnologie X of Y? En dan worden

-.u I e kernreactoren vergeleken met
:.euu'e gascentrales of windenergie.
;uropa probeert nu alle technologieën

:::r:rsr elkaar te zetten, et eenleveled
:-'st of energy te berekenen: welke sub-

s:Jies u,orden gegeven, maar met inbe-

--rip lan de vrijstellingvan accijnzen
','oor diesel, of de subsidies voor kolen.
\\'ent er gaat nog altijd heel veel steun
arar klassieke technologieën. Een
:ecente studie, gemaakt door Ecofys in
-,pdracht van de Europese Commissie
ret cijfers over 2012, spreekt over
lO miljard euro per jaar voor kolen,
: \'oor gas, 7 voor nucleair..."

Maar er gaat ook

rS

mi[iard naar

zonne-energie, lo naar onshorewind,
en 2 naar offshorewind. Komt hernieuwbare energie er uiteindelijk als
goedkoopste uit?
:iANK COENEN. "Dat verwacht ik. Zeker
:1s

Europa de voigende stap doet, en

:erekent wat de social cost of energy is:

FRANKCOENEN

lir

"Vllat er moet gebeuren,
is een systeem uitbouj uën dat het heste is voor
de consument, niet één
oB inaat v,an de

grote

energiebedrijven."
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uitstoot, welke ziekenfondsbijdragen
vergt dat, hoeveel ven uiling wordt
geproduceerd, en wat kost de verwerking daarvan, wat laten we na voor de
volgende generaties,... Want laat ons
eerlijk zijn: als Doel en Tihange ooit
worden gesloten, moet er over een flink
deel van de reactor een sarcofaag
komen. Ter-wijl we onze windmolens
gewoon kunnen losvijzen en het staal
naar de smelterij brengen.
"Wantwat is nu het probleem? Te pas
en te onpas wordt de kosrprijs van gïoenestroomcertificaten opgeteld, en vermenigr,uldigd met 20 jaar. Maar dat is te
eenvoudig. Want die kostprijs wordt
niet vergeleken met die van andere technologieën, var-rdaagen morgen. De echte
waag is dus: is het resultaat van die
optelsom veel, of juist weinig?"
Een manier om de vervuiling

in

kaartte brengen z[in CO2-emissiecertificaten. Maar die markt ligt op
apegapen, aI probeert Europa ze

INCONTROL BTIJFT GROEIEN
Na het afwerken van Belwind en Northwind blijft
het team rond Frank Coenen niet bij de pakken zitten, Het zusterbedrijf
Nobelwind (met dezelfde
aandeelhouders als Belwind) bouwt naarstig aan
de tweede fase van Belwind, Nadien gaat alle aandacht naar Northwester 2,
de helft van de Mermaidconcessie, die het verste
en het diepste in zee ligt.
Dat park zou klaar moeten
zijn tegen eind 2019.
"Zulke projecten kun je
niet afwerken zonder stevige aandeelhouders",
weet Coenen. Bij Belwind
zijn dat het Japanse conglomeraat Sumitomo, Col-

ruyt-dochter Parkwind en
het fonds Meewind. Bij
Northwind zijn dat Parkwind, Sumitomo en de

gemeentelijke investeringsholding Aspiravi. Bij
Northwester 2 zijn het TTR
(o.a. Albert Frère), Colruyt,
Wagram lnvest en lnControl, dat voor zijn inbreng
wordt vergoed met l4 procent van de aandelen. "We
hebben dezelfde belangen
als de investeerders: we
worden pas vergoed als
het gelukt is."
Op het conto van InControl staan intussen elf parken, waarvan het er drie
volledig bouwde en ontwikkelde. Daarnaast is het
betrokken bij de bouw van

windparken op land. "We
brengen onze kennis van
machines, funderingen,
turbineproducenten, f inanciering aan bij ontwikkelaars. In Frankrijk financieren we zo de ontwikkeling
van i50
lens."

MW aan windmo-

Een derde businesspoot

wordt financiële dienstverlening en assetmanagement. "Er zijn nog te weinig
bruggen tussen projecten
en fondsen. We kunnen de
rol spelen van een soort
investeringsma n ager,
maar met echte kennis van
de bouw en uitbating,"
Bij lnControl werken zowat
vijftig mensen, van wie vijf
in Frankrijk.

weer leven in te blazen. Is dat een
oplossing?
COENEN. "Waarom niet? Voor zover de
rechten niet gratis worden weggegeven
- wat te veel gebeurde - en ze, door
gelijke behandeling, tegeiijk de industrie en het marktmechanisme niet
kapotmaken, is dat een goed systeem.
Het alternatief is dat de maatschappij
later moet betalen om die ven,uiling
ongedaan te maken. Al heb ik geen probleem met ondersteuningvan de energie-intensieve industrie: dat gebeurde
vroeger ook."

Wat woeger nietbestond, is het
gevaar op een brown-ou! een gecontroleerd afschakelen van delen van
het net.
COENEN. "Voor de liberalisering, toen
ons elektriciteitssysteem meer centraal
werd aangestuurd, werd de volledige
productiecapaciteit als een geheel
bekeken en werd er een stuk reservecapaciteit ingebouwd.
"De strategische reserve (centrales die
anders uit dienst worden genomen,
krijgen subsidie om stand-by te blijven,
nvdr) is eigenlijk een terugkeer naar
vroeger. C apaciteitsvergoedingen zijn
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dat ook, maar die zijn een beter alternatief, omdat je daarmee ook nieuwe
technologie kan ondersteunen.
"In de huidige energiemarkt heeft elke
technologie nood aan steunmechanismes. Kijk naar de recente ondersteuningen die worden opgezet voor de
gascentrales, en voor de kernreactoren

"Minister van Energie
Marghem doet wat
vandaag moet worden
gedaan, maar we
moeten ook verder
durven te kijken"
in wederopstartingsfase. Een capaciteitsvergoeding kan bijdragen tot het
evenwicht op het elektricitei rsnet.
door rekeningte houden met de eigenheden van elke technologie in de ener-

giemix."

Wind en zon leveren alleen energie
wanneer het waait of de zon schijnt.

Dat maakt het moeilijker om het net
in evenwicht te houden.
COENEN "Wind draagt juist bij tot het
evenu,icht. Bij netbeheer draait het om
voorspelbaarheid. We weten wanneer
het za1 waaien, met een kleine afuijking. Gespecialiseerde meteorologen
kunnen dat berekenen. En die veiligheidsmarge stelt niets voor in vergelijking met de problemen als een van de
klassieke centrales uitvalt. Die zijn
daardoor juist minder voorspelbaar.
N{et Northwind en Belwind fase t hebben r,r,e 127 turbines. Als er daarvan eén
of tn,ee uitvallen, verlies je 3 of 6 mega-

ri.att (MW) productiecapaciteit. Valt er
in een gascentrale een turbine uit, kan
je plots 200 of 400 MW kwijt zijn. Dat
komt regelmatigvoor, alleen heeft het
nog bijna nooit voor problemen
gezorgd.
"Bor.endien is hetvoor het evenwicht
vooral belangrijk dat Elia kan bijschake1en. Onze turbines zijn daarvoor uitermate geschikt, want zij passen zich binnen een paar seconden aan. Dat kunnen
de Belgische kerncentrales niet.
"Wínd wordt een professionele opera-

"Offshorewindcentrales zijn professionele installaties, met technische eigenheden die verdomd handig zijn voor de
goede werkingvan de markt. Bovendien worden ze almaar goedkoper: wat
we krijgen per megawatt, wordt niet
geïndexeerd. Dat haalt ons opwaartse

winstpotentieel onderuit, en betekent
dus meer risico. Ik kan mijn investeerders alleen gelukkig houden door het
perspectief van twintig jaar inkomsten."

Tegeliik vermindeÉ hernieuwbare
energie de gemiddelde marktprlis
van elektriciteit.
COENEN, "Het fameuze windkannibalisme! Als er veel windproductie is,
daalt de marktprijs naar nul. Dat is niet
slecht voor de consument, maar voor de
energieproducenten is dat een grote
zorg. Zeker in Duitsland, waar veel
meer hernieuwbare energie is. We
weten dus wat op ons aÍkomt, maar niemand heeft een visie. Je moet naar de

tor op de markt. Wat je nodighebt, is
een net met een geheel van productiecentrales die kunnen voldoen aan de
vraagvan de markt. De mix is lang
geweest: nucleair en gas. Ons productiepark is in belangrijke mate verouderd, dus staan we opnieuwvoor de
keuze. Deze keuzes moeten doordacht
gemaakt worden, want als je een technologie kiest, hangje er voor dertig of
veertigjaar aan vast."

markt kijken als een geheel, en op een
termijn van dertig tot veertig jaar. De
liberalisering is vandaag niet efficiënt
georganiseerd.
"We moeten een systeem uitbouwen
dat het beste is voor de consument, niet
éen op maat van de grote energiebedrijven. Er moet aan beleid worden
gedaan. Ik denk niet dat veel landbouwers destijds entl-rousiast waren over
de mestactiepiannen, maar dat is de
essentie van beleid: je doet als maatschappij iets dat de belangen van boeren en milieu overkoepelt."

Dat was het verleden. Iedereen gaat
ervan uit dat we in de toekomst meer
en meer naar decentrale productie
gaan. Hoe past offshorewind in dat

Het ideale scenario is dat hernieuwbare energie kanworden opgeslagen. Wat vindt u van het plan voor

plaatje?

een energie-atol op zee?

"Decentrale productie heeft
technische consequenties; het net moet
bijvoorbeeld slimmer worden. Hoe ga je
daarmee om? Zonnepanelen worden
weldra gelegd zonder subsidie. In plaats
van die te belasten voor de injectie van
stroom op het net, zou de logische oplossing zijn mensen aan te moedigen die
energie zo veel mogelijk zelf te gebruiken: isoleren, warmteboilers, en de volgende stap is opslag in batterijen.

"Voor de duidelijkheid: dat
atol staat los van offshorewind. Maar
zo'n installatie kan heel veel elektriciteit produceren in zeer korte tijd, vergelijkbaar met het stuwmeer van Coo.
Een netwerk heeft dat soort installaties
nodig, al moetje elk project ook beoordelen op zijn prijs. Opslag r,vordt het
sluitstuk van het energiebeheer. De
vraag is hoe we dat organiseren.
"Tot nu toe wordt vooral gesproken

COEN EN.

CoENEN,

over productie, transport, import en
opslag, maar zelden worden die zaken
in hun geheel bekeken. Daarbovenop
ontbreekt er nog een belangrijke factor:
waarom richt ons beleid zich niet meer
op afnamebeheer? Het is amper mogelijk om onze arbeidsregelgeving flexibeler te maken. Daardoor is het onbetaalbaar om energieverslindende industrietakken meer's nachts te laten
draaien, ofdistributeurs dan hun goederen te laten leveren.
"Die weigering om beleidsaanpassingen te doen, heeft de maakindustrie
weggejaagd. We wisten twintigjaar
geleden al dat Ford Genk kon verdwijnen. Al wat we moesten doen, was zorgen dat we goedkoper en productiever
bleven. Dat hebben 'we' niet gewild, en
dus is Ford weg. Ik geloofecht dat de
sociaaleconomische realiteit ons zal
dwingen de juiste dingen te doen. We
zijn toch geen steenezels? Maar ondertussen verliezen we veel kostbare jaren.
"De consumptie aanpassen is niet zo
moeilijk. Vroeger lieten we de lichten
op de sneluregen branden om de energie van de kerncentrales kwijt te kunnen. Opslag is belangrijk, maar slechts
één deel van de puzzel.Het gaat ook
over productiecapaciteit, de juiste technologie en het verbruik. Aileen is niemand bezig met alle factoren samen te
brengen. Minister van Energie MarieChristine Marghem doet wat vandaag
moet worden gedaan, maar we moeten
ook verder durven te kijken."

Marghem wil ook nieuwe investeringenaantrekken.
"Die hebbenwe nodig. Maar
nieuwe investeringen willen
aantrekken, moeten we er nu werk van
maken, en een duidelijk kader creëren
met inhoud voor de investeerder, maar
met toekomst voor de eindgebruiker,
voor een periode van veertigjaar. Als
we wachten op een markt die we zelf
COENEN,

als we

kapot hebben gemaakt, zal het niet
gebeuren. De markt doet het niet meer.
"De groenestroomcertifi caten hebben
er wel voor gezorgd dat er 2900 megawatt aan windturbines wordt gebouwd.
Maar dat is niet genoeg. Zeker niet als
de elektrische wagen doorbreekt." o
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