FEBIGA vzw
Federatie van Biogasbedrijven
Dulle-Grietlaan 17/11
9050 Gentbrugge (Gent)
Uit een studie van de UGent blijkt vandaag dat als onze kerncentrales sluiten in 2025 de
CO2 met 146% zal stijgen zelfs al verdriedubbelen we ons huidig groenestroompark!
“Een oplossing ligt in het massaal uitrollen van groene stroom en liefst een type groene
stroom dat ons dag en nacht, door weer en wind kan blijven bevoorraden want wind en
zon zijn er bij momenten niet” stellen de onderzoekers van UGent. Volgens de
onderzoekers, ligt de oplossing voornamelijk bij de biomassa-installaties: centrales die
houtpellets verbranden. De biogassector voelt zich dan ook op één hoopje gegooid met
de algemeen bekende biomassa-verbrandingscentrales die hout importeren uit het
buitenland om dan weer te verbranden in ons land; niet meteen een voorbeeld is van het
‘cradle-to-cradle’ principe.
De Federatie van Biogasbedrijven, FeBiGa, vestigt dan ook de aandacht op de cruciale
maatschappelijke rol die onze grote biogasbedrijven vandaag vervullen in deze context.
Biogasproductie biedt maatschappelijke dienstverlening niet alleen op het vlak van
hernieuwbare energie zoals in het geval van zon, wind en houtverbrandingsinstallaties,
maar ook op het vlak van landbouw (met oa. fosforwinning waarvan de wereldvoorraad
uitgeput is binnen 30 jaar) en leefmilieu. Wat betreft leefmilieu vergeet men dat
biogasproductie naast het lokaal verwerken van onze eigen afval ook op het vlak van
CO2 besparing met voorsprong de meest efficiënte hernieuwbare energietechniek
is. Als je weet dat 50% van al onze grote biogasbedrijven nog tijdens deze Vlaamse
legislatuur (2014-2019) op het einde komen van hun 10-jarige ondersteuningsperiode en
het huidige politieke beleid de maatschappelijke dienstverlening van biogasbedrijven op
het vlak van leefmilieu en landbouw niet valoriseert en het energiestimuleringsbeleid dat
hernieuwbare energie uit de vergisting eerder tegenwerkt dan stimuleert, dreigt het
gevaar dat de biogassector in eigen land zelfs niet kan behouden blijven wat het gestelde
probleem inzake forse stijging C02 productie alleen maar zal vergroten in plaats van
helpen oplossen, hetgeen verzoek om spoedbehandeling motiveert tav de Vlaamse
Regering om nu écht in actie te komen met concrete maatregelen. Concreet vraagt
FeBiGa dat de ondersteuning van de biogasinstallaties verlengd wordt tot 20 jaar, en dat
er een vaste ondersteuning per geproduceerde MWh komt. In dit kader stelt Algemeen
Directeur Tore Content dat hierover vandaag reeds constructief overleg loopt met de
politieke wereld, kabinetten en hun vakministers om te komen tot een oplossing en
behoud van een leefbare biogassector.
FeBiGa vertegenwoordigt 95% van alle Vlaamse grote biogasbedrijven met een totaal
geïnstalleerd vermogen van 100 MW.
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