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Geachte lezer,
Zoals elk jaar heeft Biogas-E vzw het voortgangsrapport van de evolutie van de biogassector in Vlaanderen
opgesteld. Het nieuwe rapport, De Vlaamse Biogassector in 2019, ligt voor.
Er werd dit jaar uitgebreid ingegaan op de verschillende steunmechanismen van de overheid voor biogas- en
biomethaanprojecten. Elk jaar opnieuw moeten we vaststellen dat er wijzigingen aan de regelgeving worden
aangebracht. Dit maakt het voor investeerders/ondernemers niet altijd gemakkelijk om hierin de weg te vinden.
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Biogas-E streeft er naar om deze wijzigingen gedetailleerd en op een heldere manier voor u uit te leggen.
Het rapport wordt afgesloten met de vertrouwde statistieken en het overzicht van de grootschalige biogasinstallaties in Vlaanderen.
Biogas-E vzw blijft zich verder inspannen om zijn rol als hét kenniscentrum voor de biogassector te vervullen.
Verantwoordelijke uitgever:

De expertise van onze medewerkers wordt zeer gewaardeerd door het werkveld.

Luc Van Holm

Dank aan het volledige Biogas-E-team voor de opstelling van dit rapport.

Biogas-E vzw, platform voor anaerobe vergisting
Graaf Karel de Goedelaan 5

Met dit voortgangsrapport komt Biogas-E vzw tegemoet aan de opdracht, die haar door de Vlaamse overheid

B-8500 Kortrijk

wordt opgelegd.

Tel. +32 (0)56 24 12 63

Veel leesgenot !

e-mail : info@biogas-e.be

platform voor
anaerobe
vergisting
Oktober 2020

Luc Van Holm
Voorzitter Biogas-E vzw

Gefinancierd door:

Hoewel al het mogelijke is gedaan om de accuraatheid van
dit document te waarborgen, kunnen noch de auteurs,
noch Biogas-E aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik ervan.
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INNOVATIES, KNELPUNTEN EN WIJZIGENDE WETGEVING IN 2019
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de belangrijkste innovaties, knelpunten en wijzigingen van
het wetgevend en regelgevend kader tijdens 2019. Aanvullend worden de belangrijkste wijzigingen op wetgevend vlak van 2020, die reeds gekend waren voor de publicatie van dit rapport, besproken.

Inleiding
		
		

Vergisting heeft het potentieel om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 10 - 13 %
te verminderen
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Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030
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Dit hoofdstuk is opgesplitst in verschillende categorieën om de leesbaarheid te verhogen:

		

Vlaams regeerakkoord 2019 - 2024: shift van groene elektriciteit naar groene warmte
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- valorisatie van biogas in een WKK;

		

Introductie van retributie voor garanties van oorsprong (GO’s) voor groene stroom
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- valorisatie van biogas via de opwaardering tot biomethaan;
- biogasproductie op boerderijschaal;
- valorisatie van digestaat.

Valorisatie van biogas in een WKK (> 10 kWe)
		

Aantal groenestroomcertificaten (GSC) wordt beperkt voor nieuwe installaties	

		

Wijziging Energiebesluit: verlaging Internal Rate of Return (IRR)
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Afbouw bandingfactor GSC
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Geen WKC meer voor stortgas
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Valorisatie van biogas in een WKK (≤ 10 kWe)
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Invoering van de digitale meter
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Volume investeringssteun toegekend aan micro-WKK’s
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Valorisatie via de opwaardering tot biomethaan
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Resultaten call groene warmte voor biomethaan 2019
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Garanties van oorsprong voor groen gas, warmte en koude
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Resultaten VREG Marktmonitor
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Biogasproductie op boerderijschaal
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Pocketvergisting blijft zich ontwikkelen
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VLIF-investeringssteun voor onderdelen van pocketvergisters opgetrokken tot 40 %
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Valorisatie van digestaat
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RENURE – een toekomstige uitzondering van de Nitraatrichtlijn voor meststoffen uit dierlijke mest?17
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Derogatie periode 2019-2022
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STATISTIEKEN VAN DE VLAAMSE BIOGASSECTOR
De belangrijkste statistieken van de Vlaamse biogassector worden besproken in hoofdstuk 2. Dit hoofd-

Evoluties en trends in de biogassector (installaties ≥ 200 kWe)
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stuk geeft een overzicht van de jaarlijkse productiecijfers van de Vlaamse biogasinstallaties. Elke specifieke

		

technologie voor biogasproductie wordt afzonderlijk behandeld:

		GFT-vergisters
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- agro-industriële installaties;
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Agro-industriële vergisters
Biogasproductie uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)
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- GFT-vergisters;

		

Biogasproductie uit industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s)
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- afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s);

		

Recuperatie van biogas uit stortplaatsen
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- rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s);
- installaties die biogas opvangen uit historische stortplaatsen (stortgas);
- kleinschalige biogasinstallaties (< 200 kWe).

Kleinschalige biogasinstallaties (< 200 kWe)
		

Geografische verspreiding
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OVERZICHT HUIDIGE STEUNMECHANISMEN
In hoofdstuk 3 wordt een actueel overzicht gegeven van de steunmogelijkheden voor biogas- en

Steun voor de valorisatie van biogas in een WKK (> 10 kWe)

biomethaanprojecten. Het subsidiesysteem voor biogasinstallaties in Vlaanderen is grotendeels gebaseerd

		

Principe van de bandingfactoren (Bf) en berekening van de Onrendabele Top (OT)
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op de toekenning van groenestroom- en warmte-krachtcertificaten. Er wordt dan ook dieper ingegaan op

		

Representatieve projectcategorieën voor biogas	
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het achterliggende principe van deze steunberekening.
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de steunmechanismen voor een biogas- of biomethaanproject, opgedeeld in steun voor valorisatie van biogas in een WKK > 10 kWe, steun voor valorisatie van
biogas in een WKK ≤ 10 kWe, steun voor biomethaanprojecten, en steun voor biogasproductie op boerderijschaal.

		

Projectspecifieke steun 	
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Groenestroomcertificaten (GSC)	
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Warmte-krachtcertificaten (WKC)	
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Certificatenoverschot	

Steun voor de valorisatie van biogas in een WKK (≤ 10 kWe)	
		

Investeringssteun voor kleinschalige biogasinstallaties (≤ 10 kWe)	

Steun voor biomethaanprojecten	
		

Call groene warmte, restwarmte en productie van biomethaan

		

Benutting van biomethaan in een satelliet-WKK

Steun voor biogasproductie op boerderijschaal
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34
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VLIF steun voor kleinschalige biogasinstallaties
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Verhoogde investeringsaftrek	
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BIJLAGEN: OVERZICHT VAN ALLE GROOTSCHALIGE VLAAMSE
BIOGASINSTALLATIES (≥ 200 KWE)
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In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van alle grootschalige biogasinstallaties (≥ 200 kWe)

Overzicht van biogasinstallaties in opbouw

in Vlaanderen met vermelding van minstens de locatie en het geïnstalleerd elektrisch vermogen van elke

Overzicht van agro-industriële biogasinstallaties

39

installatie.

Overzicht van GFT-vergisters
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Overzicht van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die biogas valoriseren (RWZI’s)
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Overzicht van de afvalwaterzuiveringsinstallaties die biogas valoriseren (AWZI’s)
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Overzicht van de installaties die biogas recupereren uit stortplaatsen (stortgas)
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