Factsheet TAQA in Nederland

TAQA
in Nederland
TAQA is een van de grootste onafhankelijke producenten
van energie ter wereld met ondernemingen in tien landen.
In Nederland wint en produceert TAQA Europe zowel onshore
als offshore olie en gas uit verschillende kleinere velden.
Daarnaast opereert TAQA in de regio Alkmaar twee ondergrondse gasopslagen: de Piek Gas Installatie en Gasopslag
Bergermeer. Het hoofdkantoor van TAQA is gevestigd in Abu
Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Facility (BDF), TAQA’s gasbehandelingsinstallatie in Alkmaar-Noord
langs het Noordhollandskanaal nabij Koedijk.
De Bergen Concessie omvat productielocaties in Bergen,
Bergermeer, Groet, Schermer, Alkmaar Heiloo en Zuid-Schermer.
De gasvelden in deze concessie zijn ontdekt in 1964 en er wordt
sinds 1972 gas uit geproduceerd. Het gas wordt bij BDF geleverd
aan het landelijk gastransportnet vanwaar het via de regionale
gasnetten zijn weg vindt naar de consument.

Gasopslag Bergermeer

Op zee

In een ondergronds, leeggeproduceerd gasveld tussen Alkmaar en
Bergen (NH) slaat TAQA sinds 2014 aardgas op: Gasopslag Bergermeer. Gasopslag Bergermeer heeft een opslagcapaciteit van 46
TWh of 4,1 miljard kubieke meter wat gelijk staat aan de gemiddelde
jaarlijkse gasbehoefte van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens.
Gasopslag Bergermeer is de grootste vrij toegankelijke gasopslag
van West- Europa. Gasopslag draagt bij aan energiezekerheid, aan
inpassing van duurzame energie, aan de positie van Nederland op
de energiemarkt en aan een goede energieprijs voor consumenten,
zowel in Nederland als daarbuiten.

TAQA is op drie verschillende locaties in de Noordzee op het
Nederlandse deel van het Continentaal plat actief in de winning en
productie van olie en gas: in de blokken P15 en P18 voor Hoek van
Holland en in het L11 blok ten noordwesten van Den Helder.
De olie en gas die voor de kust van Hoek van Holland gewonnen en
behandeld wordt, gaat via pijpleidingen naar de Maasvlakte. In het
L11 blok wordt gas gewonnen dat via de Noordgastransportleiding
(NGT) in Uithuizen aan land komt waar het behandeld en toegevoegd wordt aan het landelijk gastransportnet.
Daarnaast heeft TAQA nog een groot aantal licenties en minderheidsbelangen in olie- en gas operaties in het Nederlandse deel van
de Noordzee van partners als Petrogas, GDF Suez, Oranje-Nassau
Energie en Wintershall.

Piek Gas Installatie
De Piekgasinstallatie (PGI) van TAQA op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar levert al sinds 1997 bij een sterk verhoogde
gasvraag, bijvoorbeeld tijdens vorstperiodes, heel snel extra gas aan
het gasnet. Daarom heet deze gasopslag een piekgasinstallatie.
Die piekproductie van gas gebeurt vanuit het Alkmaarveld, een natuurlijk ondergrondse reservoir op ca. 2,5 kilometer diepte met 500
miljoen kubieke meter beschikbaar gas voor piekproductie. Op bedrijventerrein Boekelermeer staat de bijhorende installatie waar het
gas in het veld geïnjecteerd of na productie gereinigd en gedroogd
wordt, voordat het in het gasnet wordt teruggebracht.
Gaswinning op land
Op land wint TAQA gas uit verschillende kleinere gasvelden uit de
Bergen Concessie. Dit gas wordt behandeld in de Bergen Drying

Energy Innovation Park
Het Energy Innovation Park Alkmaar ligt op het industrieterrein
Boekelermeer in Alkmaar rond de gasbehandelingsinstallatie van
Gasopslag Bergermeer. Het Energy Innovation Park is 14 hectare
groot en is bedoeld om innovatieve bedrijven en instellingen,
gelieerd aan zowel traditionele als groene en nieuwe energie
bijeen te brengen.
Het Energy Innovation Park geldt als een sleutelproject in de
ontwikkeling van een hoogwaardige energieregio met een eigen
signatuur in de regio Noord Holland Noord en heeft daarom de
steun van de provincie Noord-Holland en het Ministerie van
Economische Zaken.
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Sponsoring
TAQA is met rechtsvoorgangers al bijna vijftig jaar aanwezig in de
regio en investeert met overtuiging in het culturele vestigingsklimaat van de energieregio Alkmaar.
Het is de stellige overtuiging van TAQA dat een rijk en veelzijdig
cultuuraanbod energie geeft, het leven veraangenaamt en bijdraagt
aan een gezond economisch vestigingsklimaat. Het sponsorbeleid
van TAQA en partners is daarom volledig gericht op stimulering en
ondersteuning van culturele uitingen.
Met de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo sloot TAQA een
cultuurconvenant ter ondersteuning van tal van hoogwaardige
culturele initiatieven. TAQA Theater de Vest in Alkmaar en de
culturele buitenplaats Kranenburgh in Bergen worden langdurig
gesponsord. Daarnaast ontvangen jaarlijks diverse culturele
activiteiten in Bergen, Schermer, Heiloo en Alkmaar ondersteuning
vanuit het TAQA Cultuurfonds.
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