	
  
Biogassector vraagt Turtelboom verlenging van steun groene energie met 10 jaar
13  juli  2015  
  
GENTBRUGGE  (Energeia)  -‐‑  De  Vlaamse  biogassector  (Febiga)  vraagt  duidelijkheid  over  
de  ondersteuning  aan  biogasinstallaties.  "ʺWe  vragen  dat  de  steun  voor  groene  energie  
verlengd  wordt  tot  20  jaar,  en  dat  er  een  vaste  ondersteuning  per  MWh  komt"ʺ,  zegt  Tore  
Content,  algemeen  directeur  van  de  belangenorganisatie  Febiga.  
  
Vlaanderen moet de onzekerheid en de onduidelijkheid voor de biogassector wegwerken.
Tore Content, Febiga

De  Vlaamse  biogassector  bevindt  zich  al  enkele  jaren  in  slecht  weer.  Nieuwe  
installaties  komen  er  amper  bij  en  verschillende  bedrijven  moesten  al  de  boeken  
neerleggen.  Toch  staat  de  sector  in  voor  13%  van  alle  hernieuwbare  energieproductie  in  
Vlaanderen.  "ʺDat  is  zelfs  meer  dan  wind  op  land"ʺ,  geeft  Content  mee.  "ʺMaar  nu  dreigt  
Vlaanderende  40  biogasbedrijven  met  een  gezamenlijk  geïnstalleerd  vermogen  van  100  
MW  te  verliezen."ʺ  
  
Steun in tijd beperkt
In  de  vorige  legislatuur  werd  de  steun  aan  de  sector  tot  10  jaar  beperkt,  verlengbaar  met  
twee  maal  vijf  jaar.  Tijdens  de  eerste  tien  jaar  bedraagt  de  steun  EUR  100/MWh  in  de  
vorm  van  groenestroomcertificaten.  Voor  de  andere  periodes  is  nog  niets  bepaald  en  dat  
bezorgt  de  sector  kopzorgen.  Vooral  omdat  de  tienjarige  ondersteuningsperiode  voor  de  
helft  van  de  biogasbedrijven  in  2017  of  2018  eindigt.  "ʺHet  gevaar  dreigt  dat  de  
biogassector  in  Vlaanderen  niet  behouden  kan  blijven"ʺ,  aldus  Content.  
  
Febiga  heeft  constructieve  gesprekken  met  de  kabinetten-‐‑Turtelboom  (Open  VLD)  en  -‐‑
Schauvliege  (CD&V),  maar  een  oplossing  laat  op  zich  wachten.  "ʺ'ʹNiets  doen,  is  beter  dan  
iets  doen'ʹ,  luidt  het  credo  van  deze  regering,  hebben  we  soms  de  indruk.  Inzake  
energievisie,  bevinden  ze  zich  nog  in  de  voorbereidingsfase.  Daarnaast  speelt  ook  mee  
dat  de  budgettaire  ruimte  krap  is  en  dat  de  Europese  regels  inzake  staatssteun  
verstrengd  zijn."ʺ  
  
Toch  vindt  Content  dat  de  biogassector  recht  heeft  op  een  betere  ondersteuning.  "ʺWe  
dragen  meer  hernieuwbare  energie  bij  dan  wind  op  land,  beperken  de  CO2-‐‑uitstoot  en  
zorgen  ook  voor  oplossingen  voor  het  mestprobleem  of  de  fosfaatuitdaging."ʺ  
  
Complexe sector
Maar  net  die  complexiteit  speelt  de  sector  parten.  "ʺWind  of  zon  hebben  een  eenvoudig  
model  en  slechts  één  aanspreekpunt"ʺ,  legt  Content  uit.  "ʺWij  werken  met  een  complexe  
technologie  dat  een  impact  heeft  op  landbouw,  leefmilieu  en  energie.  Maar  de  politiek  
heeft  met  die  complexiteit  moeite.  Bovendien  is  de  maatschappelijke  valorisatie  er  enkel  
voor  het  energie-‐‑luik  en  ging  de  steun  uit  van  een,  bij  wijze  van  spreken,  'ʹoneindig'ʹ  
karakter.  Sinds  2012  is  dat  beperkt  tot  10  jaar,  met  alle  gevolgen  van  dien  voor  de  
business  plannen  van  de  biogasbedrijven."ʺ  

	
  

	
  
  
De  biogassector  wil  de  ondersteuningszekerheid  met  10  jaar  verlengen.  Het  decreet  
voorziet  vandaag  in  twee  verlengingen  met  vijf  jaar,  maar  of  die  er  komen  is  onzeker  en  
de  voorwaarden  zijn  ook  onbekend.  "ʺZo  kan  je  echter  niet  ondernemen"ʺ,  zegt  Content.  
"ʺVlaanderen  moet  de  onduidelijkheid  en  onzekerheid  wegwerken  en  kiezen  voor  een  
transparante  regeling  waardoor  de  biogasbedrijven  weten  waar  ze  de  komende  jaren  aan  
toe  zijn."ʺ  Concreet  vraagt  Febiga  een  verzekering  van  de  verlenging  van  de  steun  en  een  
vast  bedrag  per  MWh.  
  
Febiga  geeft  de  Vlaamse  overheid  nog  anderhalf  jaar  om  de  knoop  door  te  hakken.  "ʺIn  
2017  zullen  de  meeste  firma'ʹs  hun  aanvraag  tot  verlenging  indienen.  Als  er  tegen  dan  
geen  duidelijkheid  is  en  de  voorstellen  van  de  administratie  vallen  tegen,  dan  zullen  de  
bedrijven  na  tien  jaar  activiteit  de  stekker  uit  het  stopcontact  trekken  en  verdwijnt  met  
hen  groene  stroomproductie  en  CO2-‐‑beperking"ʺ,  vreest  Content.  

	
  

	
  

