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8 oktober 2015 

PERSCOMMUNIQUE 

 

Houtsector blijft bouw Gentse biomassacentrale BEE sterk in vraag stellen 
 

Worden negatieve gevolgen voor overlevingskansen houtsector in België én energiefactuur 
van burgers en bedrijven bewust verzwegen?   

 

 

De Franse nutsgroep VEOLIA meldt in een persbericht dat Belgian Eco Energy (BEE) de uitbating van 
de nog te bouwen biomassacentrale in de Gentse haven aan hen heeft toevertrouwd.  
De nieuwe centrale zou gevoed worden met houtchips afkomstig van korte-omloophout of 
afvalstromen uit de landbouw, tijdens de bouwfase werk bieden aan 500 tot 1.000 personen en ook 
na de subsidieperiode van 15 jaar energie blijven produceren. 
 
Daarbij wenst Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, toch een aantal 
kanttekeningen te maken: 

 De houtstromen voor de centrale zullen worden aangevoerd uit o.a. Zuid-Afrika en, naar te 
verwachten valt, ook uit de Verenigde Staten. Vooral in de VS is er de voorbije maanden heel 
wat commotie gerezen over de massale uitvoer van hout, onder de vorm van pellets of chips, 
om in het buitenland, en dan vooral in de EU, te worden verbrand met subsidies. Daarnaast 
heeft de regering Obama aangekondigd zelf ook versterkt te willen inzetten op hernieuwbare 
energie, onder andere op basis van biomassa. De impact van deze maatregel op toekomstige 
export uit de VS is momenteel nog niet duidelijk maar doet toch vragen rijzen over de 
continuïteit van deze toeleveringen. Overigens, kan men echt nog van duurzame CO2 
neutrale energie spreken gezien het transport op lange afstand met inzet van fossiele 
brandstoffen? 

 Een langetermijnplanning maken voor een centrale van deze grootteorde op basis van 
afvalstromen uit de landbouw is niet mogelijk, gezien het onvoorspelbare karakter van de 
beschikbaarheid van de brandstof. Bijgevolg richt deze installatie zich in eerste instantie op 
hout, waaronder houtgrondstof, als ‘hernieuwbare brandstof’. 

 De bouw van de centrale zal dan weliswaar werk bieden, voor enkele jaren, aan meerdere 
honderd personen; eens operationeel zullen er nog een 35-tal personen actief zijn in een 
centrale die op zich bijna evenveel houtbiomassa zal verstoken dan momenteel ingezet 
binnen de ganse Belgische plaatmateriaalsector, die wel werkzekerheid biedt aan meer dan 
2.500 personen!  

 Ook na de subsidieperiode zou de centrale operationeel blijven. Op zich meer dan 
lovenswaardig, gezien anderen na deze periode de deur sluiten, maar toch: de centrale zal 
kunnen genieten van in totaal 1,9 miljard euro subsidies via het systeem van groene stroom 
certificaten. Deze zullen moeten worden doorgerekend aan de Vlaamse gezinnen en 
bedrijven. 

 Tenslotte blijft de vraag naar rendabiliteit van deze centrales. Over de huidige 
biomassacentrale in de Gentse haven werd reeds meermaals gesteld dat deze ook met de 
subsidies via GSC niet rendabel is. Valt aan te nemen dat het in dit geval anders zal zijn? 
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EINDE PERSMEDEDELING 
 

 
Fedustria is de federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze sectoren 
vertegenwoordigen een totale omzet van 10,7 miljard euro en een tewerkstelling van 39.218 
personen. 
Afzonderlijk beschouwd is de Belgische hout- en meubelindustrie goed voor een omzet van 5  miljard 
euro en een tewerkstelling van 19.055 arbeidsplaatsen. 
 
Voor meer inlichtingen:  
 
Fedustria 
Filip De Jaeger 
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