WELKE PLAATS
VOOR INJECTEERBAAR
BIOMETHAAN IN BELGIË ?

VOORAF

Deze brochure vat de strategische studie van
Gas.be, toevertrouwd aan Valbiom, aangaande
het potentieel van injecteerbaar biomethaan in
België samen.
Gas.be vertegenwoordigt de Belgische transporten distributienetbeheerders van aardgas en
promoot groen gas als een sleutelelement voor een
koolstofarme toekomst.
ValBiom stimuleert en vereenvoudigt de concrete
uitwerking van duurzame initiatieven die de
productie van biomassa en de omzetting ervan
in energie en materialen omvatten, waaronder
biomethanisatie.
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EI
Eenvoudige Inputstromen
ETS
Emissions Trading System1
GOS
Geaggregeerd
ontvangststation
GWh
Gigawattuur
MWh
Megawattuur
TWh
Terawattuur

De Europese Unie (EU) heeft haar doelstellingen in de strijd tegen de klimaatopwarming opgebouwd
rond drie pijlers: het aandeel hernieuwbare energie in het eindverbruik, minder uitstoot van
broeikasgassen en een efficiënt gebruik van energie. Elke lidstaat moet dus een duidelijke strategie
uitstippelen om aan de Europese klimaatverbintenissen te voldoen. Hernieuwbaar gas, en met
name biogas, heeft een aanzienlijk bijdragepotentieel dat een invloed kan hebben op de eerste twee
pijlers. De balans opmaken van de ontwikkeling ervan in België en het potentieel ervan evalueren is
een essentiële stap in de uitwerking van een nationale strategie.
Het jaar 2019 is in dat opzicht cruciaal voor België. De
publicatie op 11 december 2018 van de herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie (de zogenaamde RED II),
in combinatie met de wijziging van de gemeentelijke
coalities in 2018 en de gewestelijke en federale coalities
in 2019, maken er immers een belangrijk moment van.
De beleidskoers die in de komende maanden en jaren
wordt gekozen, zal van uiterst groot belang zijn, omdat
zij bepalend zal zijn voor het welslagen van de uitdaging
van de energietransitie en de plaats die groen gas in ons
land krijgt. Een toenemend aantal Europese landen volgt
de koers van Duitsland, Zweden en Frankrijk die al eerder
het belang van hernieuwbaar gas hebben ingezien. Dat
België mee op de kar springt is essentieel.
Heeft ons land een voldoende groot potentieel om
biomethaan een rol van betekenis te laten spelen in het
alternatieve energielandschap van de toekomst? De
studie van Gas.be heeft drie verdiensten. Enerzijds krijgen
we volledige en actuele informatie over het bestaande
potentieel in België, anderzijds wordt het debat rond de
talrijke perspectieven van valorisatie van biogas gevoed
en tot slot geeft de studie aan alle betrokken partijen de biogas-, de landbouw-, de gassector en de politieke
wereld - een basis voor het uitwerken van strategieën
waarin biogas mee gebruikt wordt om de klimaatdoelstellingen te bereiken.
De studie beantwoordt de volgende vragen:
•W
 at is het potentieel voor biogas in België?

1. Het ETS-systeem (Emissions Trading System) is een systeem voor de
uitwisseling van emissiequota dat door de Europese Unie is opgezet om
de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het voorziet in de vaststelling
van een maximale CO2-emissieplafond voor de lidstaten, alsmede voor
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

• Hoeveel van deze ontginning zou kunnen worden gevaloriseerd in biomethaan en geïnjecteerd in de bestaande
aardgasnetten?
• Wat zijn de kosten van dit gas en wat zijn de extra voordelen van het gebruik ervan als energie?
• Hoe staat het met de ontwikkeling van de sector in
België en in Europa?
• Wat zijn de beleidskeuzes die onze buurlanden hebben
gemaakt?
• Wat is het technologisch ontwikkelingsstadium van
biogas en wat zijn de vooruitzichten op dat gebied?
Met deze studie, uitgevoerd door Valbiom, wil Gas.be
haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de groengassector. De bestaande aardgasnetten zijn een voor
de hand liggende oplossing om klimaatneutraal gas,
zowel biomethaan als gas uit hernieuwbare elektriciteit
tot bij de consument te brengen. Op die manier kan de
volledige samenleving van de milieuvoordelen van groen
gas profiteren. We hebben het dan niet alleen over de
landbouwsector maar ook over de gezinnen, bedrijven
en overheidsinstanties. Deze studie is een vertrekpunt.
Er volgen nog initiatieven om deze verder te verfijnen
en om het beoordeelde potentieel volledig te benutten.

Steven Van Caeckenberghe
General Manager, Gas.be

• Waar bevinden zich de beschikbare grondstoffen voor
biogas?
•W
 at zou de bijdrage van biogas kunnen zijn aan de
doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)?
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Van organisch materiaal
tot biomethaan

BIOMETHAAN

Biomethanisatie bestaat uit het
vergisten van organisch materiaal
tot biogas en digestaat, een residu
van dit proces. Biogas bestaat uit
ongeveer 50 tot 60% methaan,
dat het zijn waarde geeft als
brandstof.
Momenteel bevat het aardgas in
de netten ongeveer 85 tot 95%
methaan. Zuivering van biogas
tot diezelfde waarden maakt het
dus mogelijk om het te mengen
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met aardgas en het te valoriseren
via dezelfde infrastructuur en
toepassingen. Zuivering maakt
het mogelijk om biogas om
te zetten in biomethaan, door
het methaan te scheiden van
de kooldioxide. Zodra aan de
kwaliteitseisen is voldaan, wordt
dit nieuw gevormde biomethaan
in het gasnet geïnjecteerd. Dit
wordt geïnjecteerd biomethaan
genoemd, het onderwerp van
deze studie.
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De belangrijkste
geleerde lessen
Het realistische
potentieel van
biogas in België is
15,6 TWhCBW

LOCATIE
VAN HET
REALISTISCHE
POTENTIEEL

Bestaande
restproducten
Dierlijke mest,
bijproduct landbouw,
slib, huisafval

PRODUCTIEPOTENTIEEL

Berekening van de
opnamecapaciteit
van het
aardgasdistributienet

Overschot
ontwikkelbare
biomassaproductie
tussengewassen voor
energieproductie,
weidegrassen

De hoeveelheid biogas die
potentieel injecteerbaar is in de
bestaande gasnetten bedraagt
op basis van de vertrekpunten
van de studie 15,6 TWhCBW.

NETWERKCAPACITEIT

Om tot deze schatting te komen,
werd rekening gehouden met
een reeks parameters die in het
schema hiernaast worden weergegeven.

Aandeel injecteerbaar biomethaan

Verbeterd
theoretisch
potentieel

=

Realistisch
potentieel

In het kader van deze
studie werd er geen
rekening gehouden
met de economische
dimensie

x

Mobilisatiecoëfficiënt
Technische,
landbouwkundige en
milieucriteria…
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De bestaande studies in Wallonië,
Vlaanderen en Brussel hebben het
mogelijk gemaakt om een gemeenschappelijke databank op te zetten
voor de drie gewesten.
• in Wallonië heeft de studie "Cadastre
de la biomasse wallonne valorisable
énergétiquement - 2015", uitgevoerd
door ValBiom, als referentiepunt
gediend;
• in Vlaanderen de studie "Maximaal
productiepotentieel van biomethaan
in Vlaanderen uit biomassareststromen" van het project TransBio,
gedragen door Biogas-E;
• in Brussel de studie "Potentieel van
inzamelbaar bioafval in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest", uitgevoerd
door Leefmilieu Brussel.
De definitie van het type potentieel
dat wordt overwogen is essentieel
om de gegevens goed te kunnen
interpreteren: van het theoretische
potentieel, dat het bestaande maximum vertegenwoordigt, tot het mogelijke potentieel dat kan worden
aangewend, rekening houdend met
de sociale, economische, ecologische
en technische dimensies, bestaan er
tal van tussenliggende vormen.
De studie heeft drie types potentieel
overwogen:
• Het theoretische potentieel door
zich te baseren op alle mogelijke
grondstoffen, vnl. resterende, die
vandaag bestaan. Het maakt het
mogelijk een orde van grootte vast
te stellen, maar houdt geen rekening
met de concurrentie in het gebruik
of met de technische beperkingen
van de exploitatie van een potentiële
grondstof: zo wordt bijvoorbeeld
100% van het in België opgehaalde
dierlijk mest in aanmerking geno-

men (zonder echter de periodes
waarin er geen vee in de stallen
aanwezig is mee te rekenen). In de
praktijk zullen sommige te kleine
boerderijen ook niet geschikt zijn
voor biomethanisatie.
•H
 et verbeterde theoretische potentieel dat een aanvulling vormt
op het voorgaande potentieel met
de grondstoffen die vandaag nog
niet bestaan, maar die zonder conflict met de reeds bestaande toepassingen zouden kunnen worden
geproduceerd. Dit is met name het
geval voor tussengewassen voor
energieproductie, wat in de praktijk
nog weinig wordt toegepast, maar
waarvan het potentieel verder moet

worden ontwikkeld.
• Het realistische potentieel, ten slotte,
past mobilisatiecoëfficiënten toe
op het voorgaande om rekening te
houden met gebruiksconflicten en
technische, sociale, agronomische
of milieubeperkingen.

Huishoud- en
industrieel afval

Potentieel van
biomethaan in
België

515 GWhCBW

3%

Dierlijk mest

We verkrijgen zo drie cijfers. In deze
studie wordt alleen het realistische
potentieel verder uitgewerkt.

18,8
TWhCBW

TWhCBW

11 %

Groenafval

3%
Gewassen
(energiegewassen,
grasland)

5.730 GWhCBW

Bijproducten
van gewassen

37 %

2.140 GWhCBW

14 %

Theoretisch
potentieel + weiden
+ tussengewassen

23,6

1.785 GWhCBW

540 GWhCBW

Verbeterd
theoretisch
potentieel

Bestaande
grondstoffen

Bio-afval
industrie

29 %

Biogaspotentieel in België

Theoretisch
potentieel

430 GWhPCS

3%

4.439 GWhCBW

Het realistische potentieel van biogas
bedraagt 15,6 TWhCBW, wat overeenkomt met ongeveer 9% van het
huidige nationale aardgasverbruik,
oftewel 18% van de afname via het
gasdistributienet. Dit potentieel bevindt zich voor 46,5% in Vlaanderen

Slib
(huishoudelijke
en industrieel
afvalwater)

Realistisch
potentieel
Bruikbare
verbeterde
grondstoffen

15,6
TWhCBW

en voor 53% in Wallonië. Het potentieel van het grootstedelijke Brussel
is vanzelfsprekend eerder beperkt.

1 op de 2 Waalse
huishoudens van
biomethaan voorzien!

Alleen al de Waalse ontginning zou
bijna 50% van het verbruik van het
distributienet kunnen vertegenwoordigen: met andere woorden, 1 op de
2 Waalse huishoudens zou kunnen
worden voorzien van biomethaan!
De landbouw levert, niet verrassend, de grootste bijdrage aan de
grondstoffen, met ongeveer 80%.

Daarom zal biomethanisatie haar
potentieel alleen bereiken met de
massale mobilisatie van de landbouw,
die daarmee de kans kan aangrijpen
om een spil te worden van de kringloopeconomie op het platteland. De
landbouwers worden dan leveranciers
van voedingsmiddelen, recyclers van
organisch afval, energieproducenten,
banenscheppers en aldus motorvan
de energie- en agro-ecologische
transitie.
Ook het overblijvende potentieel
(ongeveer 20%) verdient het gevaloriseerd te worden: het slib van zuiveringsstations bijvoorbeeld, vormt een
belangrijk aandeel van het resterende
exploiteerbare potentieel.

potentieel van tussengewassen en
van grasland te valoriseren (ongeveer
4.100 GWhCBW, oftewel 26% van het
totaal). Stimuleren van landbouwonderzoek is van essentieel belang, met
name op basis van de ervaringen in
de buurlanden, zoals in Noord-Frankrijk, waar deze praktijk steeds meer
ingang vindt.
Opmerking: de bovengenoemde
extra tussengewassen zijn gunstig
voor de bodem, met name dankzij
de extra koolstofopslag. Deze
voordelen worden aangetoond
in tal van studies, zoals die over
agro-ecologie ontwikkeld door het
studiebureau Solagro in Frankrijk2
of het Italiaanse concept
Biogasdoneright©.

Het zal ook noodzakelijk zijn het

2. "Comment la méthanisation peut-être un levier de l'agroécologie ?" (De resultaten van MéthaLAE – Solagro)
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Het biogaspotentieel bevindt zich vooral in
landbouwzones met akkerbouwgewassen
Een nauwkeurige kennis van de landbouwpercelen en het bestaande verband tussen bijvoorbeeld de aanwezigheid van inwoners en het bestaan
van huishoudelijk afval maakt het
mogelijk om met een aanvaardbare
nauwkeurigheid hypothesen te definiëren voor de locatie van grondstoffen.
Dankzij cartografische analyse-instrumenten is het zo mogelijk om de

Potentieel
van biogas
per km2

De bijdrage van biogas aan de Belgische
doelstellingen inzake hernieuwbare energie en
broeikasgassen is belangrijk
grondstoffen op het hele grondgebied
te lokaliseren.
De landbouwzones zijn duidelijk
zichtbaar. Op onderstaande kaart
is te zien dat Haspengouw een grote ontginning van gewasresten en
tussengewassen heeft.
We stellen ook vast dat de zones met
intensieve veeteelt een aanzienlijk
potentieel hebben.
Het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) is het Belgische federale
antwoord op de Europese eisen. In de
huidige versie van dit document (de definitieve versie moet eind 2019 worden
ingediend), worden de doelstellingen
voor de productie van hernieuwbare
energie en voor de vermindering van
de broeikasgasemissies tegen 2030
gedefinieerd.
Zo zal volgens de voorlopige versie
van het NEKP de productie van hernieuwbare energie tussen 2020 en
2030 met 19,1 TWh moeten toenemen.
Daarnaast beoogt het NEKP een
vermindering van de CO2-uitstoot
met 6,8 miljoen ton.

De gebruikte eenheid is de m3 methaan per km².

Het realistische potentieel van biomethaan in België zou kunnen tegemoetkomen aan 82% van deze inspanning
en zou tevens de doelstellingen inzake
het koolstofarm maken van de transportsector kunnen verwezenlijken.
Als het voor 100% aan CNG-mobiliteit
wordt gewijd, zou biomethaan bijna
2 miljoen privéwagens van brandstof
kunnen voorzien.
Wat de BKG's betreft, voorziet de
Europese Richtlijn 2018/2001 ter
bevordering van het gebruik van
energie uit hernieuwbare bronnen
(de zogenaamde "RED II"-richtlijn) in
methoden voor de beoordeling van
de BKG-emissies uit hernieuwbare
energiebronnen. De in de bijlage bij
de richtlijn vermelde standaardreductiewaarden maken het mogelijk
de gemiddelde vermindering te berekenen naargelang de aard van de
mix van grondstoffen. In de Belgische
context zou zo een reductie van 114 %
worden bereikt voor biomethaan dat
wordt toegepast voor transport, wat
het mogelijk maakt de vermindering
van de CO2 eq-uitstoot ten opzichte van
een referentiebrandstof te beoordelen.

Benutting van het realistische potentieel zou het zo mogelijk maken om
6 miljoen ton CO2 eq per jaar te vermijden, dat wil zeggen een besparing
van 88% van het objectief dat tegen
2030 moet worden gerealiseerd.
Opmerking: deze cijfers zijn indicatief en in de praktijk zou er een
onderscheid tussen de ETS- en
niet-ETS-sectoren moeten worden
gemaakt voor meer nauwkeurigheid.

POT CH4/km2 < 25.000 m3/jaar/km2
25.000 ≤ POT CH4/km2 < 50.000 m3/jaar/km2
50.000 ≤ POT CH4/km2 < 100.000 m3/jaar/km2
100.000 ≤ POT CH4/km2 < 250.000 m3/jaar/km2
250.000 ≤ POT CH4/km2 < 500.000 m3/jaar/km2
POT CH4/km2 ≥ 500.000 m3/jaar/km2
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Meer dan 2/3 van het biogaspotentieel zou kunnen worden
geïnjecteerd in de bestaande aardgasnetten.
veel zwaardere investering vergen.
Door het transportnetwerk toe te
voegen, zou het injecteerbare aandeel aanzienlijk kunnen toenemen.

Na aftrek van het verbruik van het
zuiverings- en injectieproces blijft
er meer dan 90 % van de primaire
energie over.
De valorisatie van biomethaan is
dus een optie die de voorkeur geniet
en die zoveel mogelijk moet worden
gevolgd.
Om het aandeel van het injecteerbare
biogaspotentieel te kunnen beoordelen, moeten de kaart van de locatie
van de grondstoffen en die van de
aardgasnetten op elkaar worden
gelegd. Vervolgens dient de capaciteit
van de netwerken om dit biomethaan
op te vangen, dat wil zeggen om rekening te houden met het verbruik op
het netwerk en de variaties in de tijd,
geëvalueerd te worden. Dit wordt de
"opnamecapaciteit van het netwerk"
genoemd.
Deze eerste benadering vestigt de
aandacht op enkele beperkingen
van de studie:
• Injectie werd alleen overwogen op
de distributienetten. Injectie in de
transportnetwerken zou immers een

• Biomethaaniseerbare grondstoffen worden als transporteerbaar
beschouwd binnen de grenzen van
de gemeente waar ze zich bevinden, dat wil zeggen een mobiliteit
van 5 tot 10 km. In veel gevallen is
dat een aanvaardbare hypothese.
Voor grondstoffen met een hoger
biogaspotentieel, zoals gewasresten
(stro, kaf) of tussengewassen, kunnen
de mogelijke afstanden die moeten
worden afgelegd, echter met enkele
tientallen kilometers toenemen. De
verplaatsing van deze grondstoffen
van landbouwzones die niet worden
gedekt door het aardgasnet naar
zones waar er vraag naar is, zou
het injecteerbare aandeel dus ook
aanzienlijk verbeteren.
• De berekening van de opvangcapaciteit van het net is uitgevoerd
op de schaal van de GOS-zone
(geaggregeerd ontvangststation),
die als "verbruiksbekken" wordt
beschouwd. Binnen deze opnamecapaciteit werd de mogelijkheid van
terugvloeiing naar het transportnet
niet in aanmerking genomen. Enkel
een case-by-case studie kan ons
zekerheid geven m.b.t. de individuele
technische haalbaarheid.

netten kunnen worden geïnjecteerd..
In Wallonië ligt het anders: buiten de
grote verbruikszones Bergen-Charleroi en Luik-Verviers zijn er meer
afgelegen zones, zoals Rochefort,
Dinant of Bastenaken. Deze zones
op het platteland vertonen zowel
een lager gasverbruik als een grote
beschikbaarheid aan grondstoffen.
Het hoofdzakelijk residentiële verbruik
van deze zones leidt daarenboven
tot een hoge seizoensgebondenheid,
wat leidt tot een verminderde opnamecapaciteit. Deze zones zouden
echter "groen-gasgemeenten" kunnen
worden die in hun eigen behoeften
voorzien. Gemeenten met het profiel
van Bastenaken, bijvoorbeeld, zouden, door de bouw van een productie-eenheid met een capaciteit van
400 Nm3/h, hun inwoners kunnen
voorzien van een hoofdzakelijk hernieuwbaar gas, waardoor ze een van
de eerste "groen-gasgemeenten" in
Europa zouden worden.

De onderstaande
kaart toont drie
soorten zones

Blauwe zones

Groene zones

Witte zones

met een tekort, wat
erop wijst dat de
GOS-zones in staat
zijn meer dan de in de
zone beschikbare biomethaanontginning
op te nemen.

met een overschot, waar
de biomethaangrondstoffen de opnamecapaciteit
overstijgen. Het zou dus
mogelijk zijn om grondstoffen van deze zones
naar zones met een
tekort te verplaatsen.

die niet door aardgasdistributienetten
worden gedekt

Opnamecapaciteit
> Potentieel CH4

Opnamecapaciteit
< Potentieel CH4

In Vlaanderen zal het grootste deel
van het beschikbare biomethaan zowel
in de zomer als in de winter in de gas-
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Biomethaan is
duurder dan
aardgas

De methode van de Levelized Cost of
Energy (LCoE) biedt een gestandaardiseerd instrument om de volledige
kosten van de energie die door een
productiemiddel wordt geproduceerd
gedurende de hele levensduur van
het project te vergelijken.
De methode houdt rekening met
een netto contante waarde (NCW)
en omvat dus de interne rentabiliteit
van het project.
De studie vergelijkt eenheden van
vier verschillende groottes, 100-250500-1000 Nm³ /h, om de impact van
schaalbesparingen te tonen. Daarnaast vergelijkt ze twee modellen
van biomethanisatie om rekening te
houden met de bestaande diversiteit:

CI-model

KOST VAN DE
GRONDSTOF
LAAG

WEINIG BIOGAS PER TON,
MEER TIJD NODIG

• Een CI-model (complexe inputstromen) dat voornamelijk gebruik zou
maken van dierlijke mest. Deze laatste heeft weinig waarde, maar vereist
dure technische aanpassingen en
exploitatiemethoden.
• Een EI-model (eenvoudige inputstromen) dat voornamelijk gebruik zou
maken van producten die zeer geschikt zijn voor biomethanisatie
(speciale gewassen zoals tussengewassen, energiegewassen, gras
enz.), met hoge kosten voor de aanvoer van materiaal, maar dat een
mogelijkheid biedt tot technische
vereenvoudiging die minder investeringen en minder arbeid vereist.

MEER ARBEID
NODIG

Zoals getoond in de grafiek hieronder verschillen de totale kosten3
weinig naargelang het model van
biomethanisatie (CI of EI). Hoewel er
schaalvoordelen bestaan, bedragen
deze niet meer dan 25% van het ene
tot het andere uiterste (100 Nm³/h 1.000 Nm³/h).
De componenten waaruit deze kosten
bestaan, zijn onderverdeeld in drie

hoofdcategorieën: de initiële investering, de kosten van de organische
materialen (het beheer van het digestaat inbegrepen) en, tot slot, de
andere bedrijfskosten.

De perspectieven om deze kosten
te verlagen zijn klein en zullen het
verschil in productiekosten van biomethaan ten opzichte van aardgas
niet kunnen opvangen.

Biomethanisatie heeft een kostenstructuur die weinig ruimte laat
voor grote kostenbesparingen,
voornamelijk omwille van het grote
aandeel van de grondstoffen.

Er moet echter worden opgemerkt
dat biogas veel meer produceert
dan energie alleen…

Totale productiekost per MWhCBW van gëinjecteerd biomethaan
naargelang de grootte van de installatie
140

Totale kosten
(€/MWhCBW)
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Gemiddelde grootte
van de huidige
biomethanisaties
in België
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0
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EI-model

• VEEL BIOGAS PER TON
KOST VAN DE • PROPER (GEEN VREEMD VOORWERP)
GRONDSTOF
• SNELLE VERGISTING
MINDER ARBEID
DUUR
NODIG

EXPLOITATIE- EN
ONDERHOUDSKOSTEN

INITIËLE INVESTERING

30 %

35 %

KOSTEN GRONDSTOFFEN
EN BEHEER DIGESTAAT

35 %

3.  Exclusief investeringssubsidie en inclusief een rentabiliteit (Internal Rate of Return) van 9%
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Biomethaan is meer dan energie, het draagt bij
tot de ontwikkeling van een nieuw model van
kringloopeconomie op het platteland

Een economische vergelijking op basis
van enkel energie doet biomethaan
onrecht aan. Dat gaat voorbij aan
de vele andere reële voordelen (op
milieu-, landbouw- en sociaal gebied)
van biomethaan. Die worden ook
wel "positieve externe effecten"
genoemd.
Het in kaart brengen van deze positie-

ve externe effecten en het proberen
om deze positieve externe effecten
economisch te kwantificeren is onontbeerlijk. Volgens de Franse regulator
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE)4 is het integreren van de
positieve externe effecten essentieel
om biogas op zijn werkelijke waarde
te kunnen beoordelen. Zo hebben
studies waarden berekend tussen
40 en 80 €/MWhCBW5 voor de positieve
externe effecten.
De positieve externe effecten zijn
echter talrijk en moeilijk aan te tonen. Het koolstofaspect komt echter
herhaaldelijk terug. De impact van
biomethanisatie op de BKG's zou
de basis kunnen vormen voor een

De biomethaanproductie zal op een laag pitje
blijven binnen het bestaande kader: een grondige
herziening is noodzakelijk

vergoeding die een deel van de reële voordelen integreert. Om deze
BKG-impact te integreren, zouden
naargelang het soort inputstroom
gedifferentieerde premies kunnen
worden ingevoerd, wat het mogelijk
zou maken om de biomethanisatie
van dierlijk mest te bevorderen ten
nadele van bijvoorbeeld intensieve
kuilmaïsgewassen.
De financiering zou gebaseerd kunnen
zijn op de inkomsten van de bestaande
ETS-markt, maar de invoering van
een CO2-belasting zou een grotere
toename van de middelen mogelijk
maken en lijkt perfect aan te sluiten
bij dit soort projecten.

4. Bron: Le verdissement du gaz – CRE, Rapport 2019.
5. Bron: Renforcer la compétitivité de la filière biométhane française - ENEA Consulting,

Positieve
externaliteiten
van de
biomethaansector

Bron : Revue des
externalités positives de
la filière biométhane ENEA Consulting, 2019.

ENERGIE
EN AFVAL
Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
Opwekking van een niet-variabele en opslagbare
energie

LANDBOUWPRAKTIJKEN
Vermindering van het gebruik
van minerale meststoffen in
het kader van het gebruik van
digestaat en/of de teelt van
tussengewassen

Energieonafhankelijkheid
via de productie van lokaal
groen gas en verbetering
van de handelsbalans

Beperking van de waterverontreiniging in het kader van
het gebruik van digestaat
en/of de teelt van tussengewassen

Valorisatie van het bestaande gasnet via de ontwikkeling
van biomethaanproductie

Positief effect van de teelt
van tussengewassen op de
hoofdteelten

Deelname aan een dynamiek van energietransitie en
circulaire economie binnen
de grondgebieden

Behoud van de biodiversiteit
in het kader van de teelt van
tussengewassen

Route voor de verwerking
en valorisatie van industrieel biologisch afval van de
voedingsmiddelensector en
lokale overheden
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Vermindering van de stankoverlast als gevolg van het
uitrijden van mest en gier

ECONOMISCHE
ACTIVITEIT
Creatie van Belgische meerwaarde
uitgedrukt in Belgisch
aandeel van de inkomsten en in gecreëerde
banen
Creatie van lokale
werkgelegenheid
Diversificatie van de
inkomsten voor de
landbouwwereld (uit
de investering in een
project voor methaanproductie en/of de teelt
van tussengewassen
voor een project voor
methaanproductie

De regelgeving die de criteria bepaalt
die toegang tot het net verlenen en
deze die de wijze van vergoeding
bepaalt, zijn relatief recent. Beide
zijn vastgesteld voor de omzetting
van biomethaan in groene stroom.
In Vlaanderen zijn de productie van
biogas en de zuivering ervan tot biomethaan geïndividualiseerd in termen
van steun. De zuivering wordt gesteund door een investeringssteun die
beperkt is tot 65% en geplafonneerd
is op 1 miljoen euro. Volgens onze
berekeningen zal een subsidie van
65% slechts een totale kostenvermindering vertegenwoordigen van € 1 tot
€ 2/MWhCBW voor de grote eenheden
en tot € 9/MWhCBW voor de kleinere. Dit
terwijl de volledige zuiveringskosten
tussen € 17 en € 31/MWhCBW bedragen.

Zodra het gezuiverd is, kan het aangemaakte biomethaan via gasleidingen
worden vervoerd om vervolgens in
een warmtekrachtkoppeling te worden
gevaloriseerd waar de elektriciteit
grotendeels zelf wordt verbruikt en
waar ook de thermische energie haar
toepassing vindt om de rentabiliteit
van het project te optimaliseren.
Zo bestaat het project van de intercommunale IOK Beerse bijvoorbeeld
uit de zuivering van een fractie van
haar biogas, in totaal 500.000 m³ biomethaan per jaar, dat via injectie ervan
in het gasnet naar een WKK-installatie
wordt gebracht waaraan de groengascertificaten worden verkocht.
In Wallonië is de steun gebaseerd op
de investering én op de productie. Een
zuiveringsstation komt in aanmerking
voor investeringssteun voor duurzaam
energiegebruik, maar ook voor een
vergoeding voor haar garanties van
oorsprong. Deze laatste worden immers opgekocht door fossiele warmtekrachtkoppelingen, die zo extra
groenestroomcertificaten kunnen
krijgen vanwege het gebruik van groen
gas. Een biomethaanproject wordt
dus alleen uitgevoerd in combinatie
met fossiele warmtekrachtkoppeling.

Dit mechanisme maakt het mogelijk om een variabele vergoeding te
realiseren volgens verschillende parameters, Voor een installatie kleiner
dan 750 Nm3/h (gelijk aan 3 MWel),
wordt de vergoeding geschat op ongeveer 75 €/MWhCBW. Volgens onze
berekeningen zou enkel deze zeer
grote projectschaal (>500 Nm3 CH4/h)
winstgevend kunnen zijn. Het daaruit
voortvloeiende model van biomethanisatie zal bestaan uit enkele eenheden in het hele land die elk meer dan
50.000 ton inputstromen per jaar
zullen mobiliseren. Is dat wel het gewenste model van biomethanisatie?
Op dit moment is er nog geen project
tot stand gekomen in Wallonië. De
bouwfase van het project Biométhane
du Bois d’Arnelle (Frasnes-lez-Gosselies) is echter in het 4de trimester van
2019 ingegaan.
In geen van beide gewesten lijken
de voorwaarden vervuld om het
bestaande potentieel te benutten.
Alleen een grondige herziening van
het steunkader en een eerlijke vergoeding voor de externe effecten
zal de sector alle kansen bieden.

Ontwikkeling van een energietransitie- en ecologische
aanpak in de landbouwwereld
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De Europese ontwikkeling van biomethaan is tot stand gekomen
door steunmaatregelen, maar die moeten een nieuw elan krijgen:
enkel de energie in aanmerking nemen creëert een impasse
600

21.000

18.000

Het perspectief is heel anders als we
de ontwikkeling van biomethaan analyseren op basis van de hoeveelheden
per inwoner. Duitsland, de onbetwiste
leider in volume, is dan slechts het
vijfde Europese land. De Scandinavische landen, vergezeld van IJsland
en Zwitserland, fungeren dan vooral
als voorbeeld.

+8%
+9%

Aantal
biomethanisatieeenheden per
miljoen inwoners

+ 24 %
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400

+ 30 %
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Bestaande
biomethanisatieeenheden
in Europa
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+ 40 %
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2011

2012

2013

2014

Nieuwe productie

2015

2012

2013

2014

2015

Bestaande eenheden

+6%
BRON : EBA STATISTICAL REPORT 2018

12.000

+6%

2016

2017

De vorm van steun ("feed-in tariff",
groene certificaten) heeft geen invloed
op het eindresultaat. De economische
waarde die de producent zal uitgekeerd krijgen, blijft de belangrijkste
bepalende factor voor de verdere
ontwikkeling.
Frankrijk heeft ervoor gekozen
om de voorkeur te geven aan biomethaan. In juni 2019 registreerde het ongeveer 14 TWh/jaar aan

2016

BRON : EBA STATISTICAL REPORT 2018

Via een ambitieus steunbeleid heeft
de biogassector ingang gevonden in
een aantal Europese landen. Duitsland staat op de eerste plaats en
staat symbool voor een sector met
een groot potentieel. In heel Europa
heeft de biomethaansector 18 TWh
gegenereerd in 2017. Dit cijfer is bescheiden. Ten opzichte van het Europese aardgasverbruik (4.730 TWh)
weerspiegelt het echter een sterke
groeitrend.

2017

Nieuwe eenheden

projecten in ontwikkeling, terwijl
de voor 2023 gestelde doelstelling
6 TWh/jaar was. De Franse regering
heeft begin 2019 een meerjarenprogramma voor energie gepubliceerd
waarin de ambities voor biomethaan
en de steun worden teruggeschroefd,
wat de 2030 doelstellingen in gevaar
kan brengen. Bovendien vraagt ze
de sector om de productiekosten
met ongeveer een derde te verlagen,

een doelstelling die de sector niet
haalbaar acht.
In heel Europa wordt de aandacht dan
ook gericht op de positieve externe
effecten: biogas levert veel meer
dan energie alleen, en dat moet
worden beloond.

De overheid moet het niet langer
als kosten zien, maar als investering in een toekomstmodel!
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De productie van biomethaan heeft een technologische
maturiteit bereikt en vormt een interessant potentieel
voor complementariteit met de weersafhankelijke
hernieuwbare energiebronnen
dingstechnieken, wassen met water
(onder druk), wassen met aminen en
adsorptie op media zoals actieve kool
(Pressure Swing Adsorption).
De laatste jaren richten de industriëlen hun technische voorstellen op
meer dan alleen het produceren van
biomethaan:
De technieken voor de zuivering van
biogas zijn matuur en hebben hun
waarde bewezen op o.a. de Duitse
of Franse markt.
De gebruikte technologieën verschillen
van land tot land. De belangrijkste
technologieën zijn membraanschei-

• BioCO2 via cryogene scheidingstechnieken produceert CO2 van volledig
biologische oorsprong
• Power-to-methane biedt een manier
om productie van hernieuwbare
elektriciteit (wind- en zonne-energie)
te koppelen aan biomethanisatie-in-

stallaties. De overtollige elektriciteit
wordt door elektrolyse omgezet in
waterstof en vervolgens in biovergisters omgezet in methaan. Deze
configuratie biedt de mogelijkheid
om de methaanproductie uit de
biomethaanvormers te verdubbelen
en de omvang van de zuiveringsfase te verminderen, aangezien het
grootste deel van de kooldioxide al
is omgezet. Deze oplossing wordt
momenteel ontwikkeld en zou een
stap vooruit kunnen betekenen voor
het decennium 20306.

BIOMETHAAN

Methanatieproces
vanuit het overschot

Bestaande en te ontwikkelen biomassabronnen,
zonder concurrentie met voedselgewassen
Het potentieel voor de ontwikkeling
van biomassa voor energie is nog
aanzienlijk en hoeft niet te concurreren met de bestaande systemen.
Tussengewassen en grasland, worden als biomassabronnen van de
toekomst beschouwd. Het nodige
agronomisch werk is echter aanzienlijk,

terwijl het onderzoek in België nog niet
eens is begonnen. Inzetten op deze
nieuwe inputstromen in 2030 dient
vandaag al te worden voorbereid.
Deze nieuwe praktijken ontwikkelen
zich snel, met name in Duitsland, Italië
en Frankrijk.

Aangezien Franse regio's en België
min of meer dezelfde bodem- en
klimaatomstandigheden hebben,
zou het aangewezen zijn de Franse
vorderingen, met name die van de
regio Hauts-de-France, ook in België
toe te passen.

Kostenverlagingen op korte en middellange termijn
Wat betreft het proces voor biomethanisatie worden besparingen op
de productiekosten van biomethaan
verwacht, in het bijzonder door de
voorbereidingsfasen van de organi-

sche grondstoffen vóór de biomethanisatie te verbeteren om de productie
ervan te maximaliseren. Er bestaan
echter ook andere hefbomen die
volgens een Franse studie van ENEA

Consulting kunnen leiden tot een
maximale cumulatieve kostenverlaging van 30%. Er is echter nog veel
werk aan de winkel om tegen 2030
de verwachte effecten te bereiken.

BIOGAS

Verschillende valorisatiemogelijkheden die
tegemoetkomen aan de behoeften van de samenleving

DISTRIBUTIE

PRODUCTIE

Limieten en vooruitzichten

SURPLUS
ELECTROLYSE

H2
BIOMETHAAN

H2
BIOGAS

Wat de valorisatie van biogas betreft,
zijn er nog heel wat alternatieven
die een injecteerbaar aandeel doen
vermoeden dat veel groter is dan dat
wat hier is berekend: het toepassen
van terugvloeiing, dat wil zeggen
het hercomprimeren van overtollig
gas van de distributienetten naar de

transportnetten, maakt het mogelijk
om seizoensgebondenheid te minimaliseren en zo de opnamecapaciteit
"onbeperkt" te maken. Dat maakt het
tevens mogelijk om ondergrondse
opslag te voorzien. Het verbinden
van verschillende bestaande distributienetten vormen ook een moge-

lijkheid om de seizoensgebondenheid
te verminderen.
Getransporteerd biomethaan, dat wil
zeggen biomethaan dat per vrachtwagen van het productiepunt naar een
injectiepunt wordt vervoerd, vermindert de noodzaak om dicht bij het net

6. Volgens het rapport "Le verdissement du gaz" van de Franse Regelgevende Commissie voor Energie
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te zijn. In Frankrijk zijn experimenten
voor getransporteerd biogas (vóór
zuivering) aan de gang die het mogelijk zouden moeten maken om een
verdere stap in die richting te zetten.
Tenslotte staat ook niets de bouw van
nieuwe netten in de weg.

De eerder beschreven power-togas-to-methane is een procédé dat
zorgt voor complementariteit met de

productie van weersafhankelijke elektriciteit, wier toenemende capaciteit
zal leiden tot een groeiende behoefte
aan opslag voor langere termijn die op
korte termijn kan worden geactiveerd.
Buiten het net is bevoorrading aan
CNG-vulstations een meer lokaal
alternatief dat het mogelijk maakt om
organische grondstoffen te valoriseren. De volumes mogen niet worden

onderschat: een kleine eenheid van
100 m3/h produceert jaarlijks al ongeveer 8.600 MWh. Een licht voertuig
verbruikt ongeveer 9 MWh/jaar om
15.000 km te rijden. Een kleine eenheid
kan dus bijna 1.000 lichte voertuigen
van brandstof voorzien.

Het mooie verhaal van biogas… of hoe een

biomethanisatie-eenheid lokaal een kringloopeconomie creëert
STOFOPVANG IN DE BODEM
KOOL
10 MILJOEN € BIJ
BOUW WAARVAN
50 % AAN LOKALE
BEDRIJVEN

CASE
STUDY

AARDGASINVOER
700K €/JAAR

Productie-eenheid
van 400 Nm3/h.

deze verheugende vooruitzichten mogen we niet uit het oog verliezen dat
België een klein en dichtbevolkt land
is. Het landbouwbestand is 2,5 keer
kleiner per inwoner dan het Europese
gemiddelde. Zelfs als alle landbouwgrond voor de productie van biogas

LANDBOUWAFVAL

Gemeente van
16.000 inwoners.

Een fysieke grens, onze aarde
De toekomstperspectieven voor hernieuwbaar gas zijn talrijk. Terwijl de
productie en zuivering van biogas
technologisch rijp zijn, zijn er nog een
heel aantal veelbelovende alternatieven in ontwikkeling die deel zullen
uitmaken van de oplossing. Ondanks

zou worden gebruikt, zou niet meer
dan de helft van het huidige gasverbruik kunnen worden geproduceerd.
Verlaging van het verbruik is dus
ook van cruciaal belang om koolstofneutraliteit te bereiken.

Financiële
ondersteuning
(investering en
productie):
2 miljoen €/jaar.

STROMEN
GRONDSTOFFEN VAN
1 MILJOEN €/JAAR
GRAS,
TUSSENGEWASSEN

FAMILIE PEETERS, DE BUREN,
VERWARMT ZICH MET BIO CH4

6 DIRECTE BANEN

DIT IS JAN, DE
BROER VAN DE
HEER PEETERS

ONDERHOUD
DOOR LOKALE
BEDRIJVEN
200.000 €/JAAR

)
KOO
AR
LSTO
JA
/
FOPSLA
T
G IN DE BODEM (600
BEMESTI
NG MET DIGESTAAT

DE HEER
GERARD,
BOER

EEN PROJECT
DAT DE BKGEMISSIES VAN ALLE
INWONERS MET
6-8 % DOET DALEN

DIVERSIFICATIE
INKOMSTEN
EN BIO-MESTSTOF
MINDER MESTSTOF
DANKZIJ DIGESTAAT

JAARLIJKSE BESPARINGEN
VAN 120.000 € IN MESTSTOF
(VOOR HET GEHEEL
VAN DE DEELNEMENDE
LANDBOUWERS)

Een economische valorisatie van de
externe effecten kan niet alles in aanmerking nemen. Aan de hierboven genoemde
aspecten kunnen we nog toevoegen:
verduurzaming van de landbouwactiviteiten koolstofopslag in de bodem
of verbetering van de waterkwaliteit.
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± 35.000 MWhCBW
> 3.00.000 M3 CH4/JAAR
-10.000t CO2/JAAR
(Gelijk aan emissies van
1.250 mensen)

MIE
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I
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I
D
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EV
ER
T
BE

DIVERSIFICATIE
DOOR BIJV.
BIOPRODUCTIE
EN DIRECTE
VERKOOP

Gezien de vele effecten en het grote
aantal verschillende actoren dat voor
een project voor biomethanisatie
moet worden samengebracht, is het
duidelijk dat biogas veel meer levert
dan energie alleen. Het is de hoeksteen van een project voor landelijke

samenleving, een hoeksteen van een
kringloopeconomie die energie, milieu
en duurzame landbouw combineert.
Daar middelen aan besteden is dus
investeren in een duurzaam model
voor de toekomst.
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En hoe kunnen we daar nu
een realiteit van maken?
Verdere uitbouw van biogas kan niet zonder het karakteriseren
van ons grondgebied, met name van de landbouw. Daarop kan
dan een gepaste realistische visie worden ontwikkeld die moet
worden vertaald in een strategisch plan voor die verdere uitbouw
van het biogaslandschap.

1.

De zones van agrarisch belang
identificeren & definiëren

3.

Budgettering van
verschillende modellen

Grote eenheid
Zones
met intensieve
teelten

Mogelijkheid
van een
demonstratiesite

Kleine eenheid

Zones met
akkerbouwgewassen
Zones met
weides

4.

2.

De positieve externe effecten kwantificeren
Nood aan een kwantificering van de talrijke winsten van
biogas om de volledige balans te kunnen opmaken

Hernieuwbare energie

Milieu, CO2

Banen

Landbouw

De zones karakteriseren
Ruimtelijke
verdeling

Sociologie van
de landbouwer

Economische
situaties

Agronomische
aspecten
(bodem)

Definitie van de standaardprofielen
van biomethanisatie-eenheden
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5.

De uitbouw plannen
(prioriteiten stellen, spreiden, ...)

www.gas.be
info@gas.be
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