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Gas uit eigen bodem – goed voor economische groei
Nigeria heeft de op acht na grootste bewezen aardgasreserves 
ter wereld (BP World Energy Report, juni 2012). In het kader 
van het Nigeria Gas Master Plan wil de federale regering deze 
gasreserves benutten voor haar ambitie om de economie 
volgens haar Vision 20:2020-agenda jaarlijks met bijna 
veertien procent te laten groeien. Vijf jaar geleden voorspelde 
de Nigeriaanse regering dat de binnenlandse vraag naar gas 
zou vervijfvoudigen, tot circa 133 miljoen m3 per dag in 2013. 
Om aan die vraag te voldoen, legde de regering aan 
producenten leveringsverplichtingen voor binnenlands gas op 
en stelde zij prijzen vast voor gas dat aan de verschillende 
afnemers-categorieën wordt verkocht. Dat zijn de strategische 
elektriciteits-sector, de industriële en commerciële grootafnemers 
en verder de strategische industrieën die gas als grondstof 
gebruiken. In Nigeria staat voor ongeveer acht gigawatt (GW) 
aan geïnstalleerd vermogen voor elektriciteitsopwekking , 
waarvan momenteel maar drie à vier GW in bedrijf is. In 
augustus 2010 heeft de overheid doelen gesteld om de feitelijke 
stroomopwekking van het land te verhogen tot 40 GW in 2020 
en om de gasproductie navenant op te voeren. Veel van het 
extra gas zal naar verwachting voor elektriciteitsopwekking 
worden gebruikt. 

De wil en het proces om deze elektriciteitsdoelen te bereiken, zijn 
geformuleerd in de Power Sector Road Map, die in 2010 is 
gepubliceerd. The Shell Petroleum Development Company of 
Nigeria Limited (SPDC) steunt de ambitie van de overheid om het 
gebruik van binnenlands gas te verhogen. In 2011 heeft de 
federale regering tevens haar Gas Revolution-agenda het licht 
doen zien. Doel hiervan is de vestiging van een petrochemische 
en een kunstmestindustrie van wereldklasse te stimuleren en 
daarbij aardgas te benutten als factor om werkgelegenheid te 
creëren en zo de economische groei van Nigeria te katalyseren. 
SPDC en zijn andere joint venture-partners onderhandelen 
momenteel met de Power Holding Company of Nigeria en de 
Niger Delta Power Holding Company over belangrijke 
gasleverantiecontracten onder het nieuwe commerciële 
raamwerk van het Nigerian Gas Master Commercial Framework. 
SPDC is ook in gesprek met partijen die interesse hebben om in 
kunstmestfabricage te investeren in het kader van de Gas 
Revolution-agenda.

Een lange voorgeschiedenis met gas
SPDC loopt voorop bij de ontwikkeling en het gebruik van gas in 
Nigeria en speelt al ruim veertig jaar een voortrekkersrol bij de 
productie en levering van gas aan consumenten. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw begon de SPDC joint venture met de 
levering van gas aan industrieën in Trans-Amadi in Port Harcourt, 
in de Aba territories en aan elektriciteitscentrales bij Afam in 
Rivers State in de Nigerdelta. Gedurende het grootste deel van 
die periode, tot ongeveer 1998, was SPDC de enige 
gasleverancier van het land. Na 1998 bleef SPDC de grootste 
leverancier, goed voor ongeveer zeventig procent van Nigeria’s 
aanvoer van binnenlands gas (waarvan een groot percentage 
voor stroomopwekking wordt gebruikt), tot de recente portfolio-
optimalisering, waarbij SPDC een deel van zijn activa heeft 
verkocht. Deze afstotingen zijn onderdeel van de SPDC-strategie 
om zijn belangen op het Nigeriaanse vasteland te refocussen en 
de Federale regering te steunen in haar streven naar 
ontwikkeling van eigen Nigeriaanse bedrijven in de 
upstreamsector van het land. SPDC zit al meer dan vijftig jaar in 
Nigeria en is vast van plan daar nog lang te blijven. Bij zijn op 
groei gerichte operaties zet SPDC in op voortzetting van zijn 
voortrekkersrol bij de ontwikkeling van de Nigeriaanse olie-  
en gasindustrie. 

LNG-tanker, Bonny



Gepubliceerd door Shell-maatschappijen in Nigeria: Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited en 
Shell Nigeria Gas Limited. Meer informatie over de operaties van Shell-maatschappijen in Nigeria is te vinden op shellnigeria.com

Royal Dutch Shell plc. en de maatschappijen waarin zij direct of indirect deelnemingen bezit, zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In deze publicatie wordt 
echter gemakshalve de collectieve benaming ‘Shell’ gebruikt wanneer deze maatschappijen in het algemeen worden bedoeld.

Een technicus bij de geïntegreerde olie- en gasinstallatie 
Gbaran-Ubie

centrale veertig procent minder gas dan centrales met een open 
cyclus. De centrale is in staat de uitstoot van broeikasgassen bij 
de stroomopwekking te beperken met meer dan 500.000 ton 
CO2 per jaar. Dit weerspiegelt de inzet van de SPDC JV op het 
gebied van duurzame ontwikkeling. Als blijk van erkenning heeft 
de Executive Board for Climate Change van de Verenigde Naties 
de centrale in februari 2013 als CDM-project geregistreerd 
(Clean Development Mechanism). Als onderdeel van de 
zogenoemde capaciteitsontwikkeling van de gemeenschappen 
krijgen dertig afgestudeerde jongeren uit de gemeenschap in het 
kader van het elektriciteitsproject een opleiding om de warmte/
krachtcentrale te bedienen en te onderhouden. De eerste groep 
van vijftien zal deze opleiding in het eerste kwartaal van 2014 
afronden. Nog een voorbeeld van het streven van de SPDC JV 
naar meer gebruik van binnenlands gas voor stroomopwekking 
is het miljoenencontract dat in april 2010 is ondertekend. Het 
gaat om de aanleg van pijpleidingen die gas uit enkele van de 
door SPDC JV beheerde velden, zoals Agbada, transporteren 
naar het binnenlandse gasnet, waarvan de eigendom en de 
exploitatie in handen zijn van de Nigerian Gas Company. 
Hierdoor zal de SPDC JV meer gas aan elektriciteitscentrales in 
het land kunnen leveren. Als het project gereed is, kan SPDC JV 
hiermee circa 6,5 tot 7 miljoen m3 gas per dag aan het landelijk 
net leveren. Ook dit contract met een Nigeriaanse entiteit laat 
zien dat de SPDC JV zich inzet om het Nigeriaanse bedrijfsleven 
bij zijn activiteiten te betrekken en zo te helpen zich te 
ontwikkelen. Nigeria staat bij de aardgasontwikkeling nog voor 
grote uitdagingen. Het commercieel en regelgevend kader is nog 
zwak en er is geen aaneengesloten gasnet. Bovendien moet het 
investeringsklimaat in Nigeria meer helderheid en zekerheid 
gaan bieden. De overheid werkt aan een nieuwe wet voor de 
olie- en gasindustrie – de zogeheten Petroleum Industry Bill (PIB). 
Hierin komen mogelijk nieuwe regels te staan die nadelig voor 
investeringen zijn. Pas als er sprake is van een aantrekkelijk en 
stevig verankerd investeringsklimaat, zullen de grote 
investeringen loskomen die nodig zijn om de Nigeriaanse 
gasindustrie tot ontwikkeling te brengen.

Fundamenten voor de toekomst
Shell-maatschappijen in Nigeria willen graag nog meer gas-naar-
elektriciteitsprojecten in Nigeria uitvoeren, mits die commercieel 
levensvatbaar zijn. Zij werken nauw samen met de Nigeriaanse 
regering om te zorgen dat er een doeltreffend commercieel kader 
komt. Nigeria beschikt over enorme eigen gasvoorraden. Met de 
juiste infrastructuur, solide regelgevende en commerciële kaders 
en de nodige veiligheidsvoorwaarden kunnen de projecten van 
start gaan die een duurzame economische groei en diversiteit 
mogelijk maken. Om dit te verwezenlijken, moet er nog heel veel 
gedaan worden, op een gecoördineerde manier en onder 
leiding van de federale overheid. Shell-maatschappijen in 
Nigeria willen de federale overheid en andere belanghebbenden 
graag steunen om de ambities op het gebied van gas en stroom 
op een duurzame en commercieel levensvatbare manier te 
helpen verwezenlijken.

In 1998 richtte Shell als enige grote internationale olie- en 
gasmaatschappij een 100% eigen downstreammaatschappij op 
voor de verkoop en lokale distributie van gas, Shell Nigeria Gas 
Limited, om industriële afnemers in het zuidwesten en oosten van 
het land van gas te voorzien. (Zie voor meer informatie de 
afzonderlijke folder over Shell Nigeria Gas).

Vooruitgang
Tot op de dag van vandaag speelt SPDC JV een toonaangevende 
rol. Ondanks uitdagingen zoals financieringsbeperkingen, 
onzekerheid over het fiscale regime en veiligheidsproblemen 
boekt SPDC JV vooruitgang bij belangrijke projecten die de 
toevoer van zowel gas als stroom in Nigeria nog jaren zullen 
opstuwen. Neem bijvoorbeeld zijn geïntegreerde Okoloma-
gasinstallatie (verwerkingscapaciteit plm 6,4 miljoen m3 gas per 
dag) en de 650 MW-Afam VI-warmtekrachtcentrale. Deze zijn 
ondanks zeer grote veiligheidsproblemen binnen dertig maanden 
gebouwd en opgeleverd. In oktober 2008 startte de 
elektriciteitsopwekking van de Afam VI-centrale, die wordt 
gevoed met aardgas uit de Okoloma-gasinstallatie. Eerst leverde 
de centrale zonder warmtekrachtkoppeling ruim 400 MW aan 
het net. Inmiddels heeft zij met volledige warmtekrachtkoppeling 
een capaciteit van 624 MW bereikt. Dit geïntegreerde project 
draagt veertien tot twintig procent bij aan de huidige 
stroomvoorziening van Nigeria. Er gaat ook gas uit Okoloma 
naar industriële en andere gebruikers in het oostelijke netwerk. 
De Afam VI-centrale is een voorbeeld van de integratie van 
nieuwe technologie in de binnenlandse elektriciteitsopwekking. 
Door toepassing van warmtekrachttechnologie gebruikt de 


