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In dialoog - managementsamenvatting

1 Voorwoord
Over tien jaar wil Nederland 49 procent
minder CO2 uitstoten, om vervolgens
verder af te bouwen naar een klimaat
neutraal energiesysteem in 2050.
Een enorme klus, waar we ook bij EBN
met zijn allen de schouders onder
zetten. Omdat we vinden dat we dat
móeten, en weten dat we dat kunnen.

Jan Willem van Hoogstraten
CEO EBN
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systemen en duurzame warmtenetten. En zetten we onze
kennis en middelen in voor de elektrificatie van Noord
zee-platforms, onderzoek naar waterstof en de eerste
omvangrijke projecten rond de opslag van CO2.

Niet alleen zijn we al zestig jaar thuis in de Nederlandse
energievoorziening, we hebben ook alles in huis om de
transitie te versnellen naar een duurzaam systeem dat nu
én in de toekomst betaalbaar en betrouwbaar is.

Maar tien jaar is kort, dus vaart maken is nodig. Het bij
elkaar brengen van spelers en het integreren van syste
men zijn de sleutels tot succes. Precies op die twee vlak
ken zie ik een rol voor publieke organisaties als EBN.

We beschikken over diepe kennis van de ondergrond,
hebben ruime ervaring met het inzetten daarvan, en
kunnen de solide financiële slagkracht leveren die nodig is
om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Denk aan ener
giedragers als aardwarmte, waterstof en groen gas.

Vanuit onze centrale rol en maatschappelijke verant
woordelijkheid willen wij een verbindende kracht zijn.
Door partijen bij elkaar te brengen. En door toekomstige
projecten te koppelen aan de meest bruikbare onder
delen van vandaag.

Maar we verliezen ook aardgas nog niet uit het oog. Ener
zijds wordt de winning daarvan uit het Groningenveld
terecht en versneld teruggeschroefd naar nul. Anderzijds
komt nog altijd veertig procent van de energie die we
gebruiken uit aardgas. Deze energiedrager, gewonnen uit
velden onder de Noordzee, blijft voorlopig onverminderd
belangrijk.
We zien het als onze publieke taak om het gesprek
over het energiesysteem te voorzien van een feitelijk
fundament. Onder meer met onze jaarlijkse infographic
‘Energie in cijfers’. Onlangs brachten we die voor de vierde
keer uit, met voor het eerst een versie over energie en
uitstoot van huishoudens. ‘Van klimaattafel naar keuken
tafel’, heet die. Omdat het ook daar, aan de keukentafel,
de komende decennia moet gebeuren.

Dit doen we onder andere bij aardwarmteprojecten. Met
Invest-NL hebben we de intentie uitgesproken tot samen
werking voor de ontwikkeling van collectieve warmte
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2 Over EBN
Het doel is duidelijk: 49 procent
minder uitstoot van CO2 in 2030,
95 procent minder in 2050. EBN
heeft niet alleen de taak, de plicht
en de wil om te helpen dat doel
te behalen. We hebben ook de
middelen en positie om verbindende
kracht te geven aan de energie
transitie.

EBN geeft energie aan de transitie
Energie Beheer Nederland is 100 procent eigendom van
de Nederlandse Staat; onze aandelen worden beheerd
door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
In het belang van een doelmatige opsporing en winning,
een planmatig beheer en een optimale afzet van kool
waterstoffen heeft de minister onze rechtsvoorganger,
‘De Staats Mijnen (DSM)’ in 1963 aangewezen om deze
rol in de praktijk uit te voeren. Met de privatisering van
DSM heeft EBN deze verantwoordelijkheid overgenomen.
Daarnaast adviseren we de overheid over delen van het
energie- en klimaatbeleid.
We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te
dragen aan de maatschappelijke klimaatambities.
Daarbij verschuiven we onze aandacht naar een duur
zamere energiewaardeketen, waarbij het Klimaat
akkoord leidend is.

Onze rol: partijen verbinden en activiteiten
integreren
Vanuit onze centrale positie en onze relatie met alle
spelers geven we verbindende kracht aan de energie
transitie. We stimuleren samenwerking en zetten vol in
op relevante traditionele activiteiten en kansrijke nieuwe
activiteiten.
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Ons natuurlijke kapitaal: olie-, gas- en
aardwarmtebronnen in de Nederlandse ondergrond
In het algemeen belang zet EBN zich in voor het planmatig
beheer en de doelmatige winning van de Nederlandse
olie-, gas- en warmtebronnen.

Ons geproduceerde kapitaal: mede-eigenaar van
onder meer olie- en gasinfrastructuur
Als installaties en infrastructuur voor de winning van olie
en gas in onbruik raken, worden ze verwijderd of her
gebruikt voor nieuwe energietoepassingen. Materialen
recyclen we.

Ons intellectuele kapitaal: kennis van de
Nederlandse grond en de gaswaardeketen
De vele kennis die we hebben, vergroten en delen we
actief. Op die manier bouwen we aan een kennisplatform
dat initiatieven binnen de energiesector stimuleert.
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Bedrijfsmodel

Missie

Input

EBN zet als verbindende kracht in de energietransitie de waarde
van de ondergrond in voor de duurzame toekomst van de bovengrond.

Natuurlijk kapitaal

• Olie
• Gas
• Aardwarmte
• Leeggeproduceerde olie en
gasvelden

Output

Natuurlijk kapitaal

EBN geeft verbindende kracht aan de Nederlandse energietransitie.
Materiële thema's:

Geproduceerd kapitaal

• 200 samenwerkingsverbanden
• Olie en gasinfrastructuur
• Gasbehandelingsinstallaties
• Winningslocaties
• Gasopslagen

• Actieve aanpak risico’s
• Financiële slagkracht en
weerbaarheid in stand houden
• Creëren van verbindende kracht
• Stimuleren en versnellen exploratie
en productie van Nederlands kleine
velden gas

• Olie en gasvoorraden
• Reserves olie, gas, aardwarmte
• Lege gasvelden voor CO2opslag

Geproduceerd kapitaal

• Versterken, versnellen en verbeteren
van de Nederlandse
aardwarmtesector
• Verantwoorde ontmanteling en waar
mogelijk hergebruik van
infrastructuur

• Inzet van ondergrondse ruimte voor
de verduurzaming van het
energiesysteem
• Verkennen en ontwikkelen van
energieinnovaties ten bate van
systeemintegraties in de
Nederlandse energietransitie

• Assets olie en gasinfrastructuur
• Hergebruiken van infrastructuur

Intellectueel kapitaal

Intellectueel kapitaal

• Kennis van de Nederlandse
ondergrond en de (verduur
zaming van de) gaswaardeketen
• Overzichtspositie

• Vergroten van onze kennis
• Nieuwe inzichten en
technologieën
• Kennisplatform voor de
energiesector
• Vereniging Nexstep
• EBN kan vanuit haar
overzichtspositie inzicht en
overzicht bieden

Menselijk kapitaal

Menselijk kapitaal

• Circa 120 gekwaliﬁceerde ervaren
medewerkers

• Netwerk, samenwerkings
verbanden en bewezen staat van
dienst, betrouwbaar, in het
publieke belang

Ondergrondse energieopslag; Waterstof; Groen Gas
waarde

Sociaal/relationeel kapitaal

3. Verkennen nieuwe opties

• Omvangrijke kasstromen en
investeringen in grootschalige
complexe projecten
• Economische & econometrische
modellen
• Langetermijn prijsscenario’s

Wij helpen de
energietransitie te
versnellen.

Energievoorziening

Wij dragen bij aan een
veilig, betrouwbaar,
duurzaam, betaalbaar en
inpasbaar energiesysteem
in Nederland.

Maatschappelijke en
economische waarde
Wij geven verbindende
kracht aan de
energietransitie en
realiseren inkomsten voor
de Nederlandse Staat en
werkgelegenheid in de
sector.

• Ontwikkeling van onze
medewerkers
• Traineeships & Stages

Sociaal/relationeel kapitaal

CCSprojecten; Aardwarmte

• Dialoog en verbinding
• Maatschappelijk draagvlak
• Transparantie

tijd

Kleine Velden; Exploratie; Gasopslag

Onze (potentiële) rollen/activiteiten
Kennispartner
/adviseur:
kennisdelen van de
ondergrond en de
gaswaardeketen

Klimaat- en
energietransitie

2. Ontwikkelen nieuwe activiteiten

1. Verbeteren kernactiviteiten

Financieel kapitaal

Impact

Beheerder:
beheren van
bestaande assets en
deze inzetten in de
energietransitie

Verkenner:
verkennen van
nieuwe opties en
deelnemen aan
pilots

Investeerder:
investeren in olie
en gasprojecten en
in aardwarmte

Financieel kapitaal
Operator:
uitvoeren van
seismisch
onderzoek (SCAN)

• Economische waarde
• Risicomanagement & beheersing
• Besparing op ontmantelings
activiteiten
• Financieel stabiele organisatie

Lokale gemeenschap
Energiewinning heeft
invloed op de lokale
leefomgeving.

Klimaat

Broeikasgassen in de keten.

Waardecreatiemodel
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Ons menselijke kapitaal: (hoog)gekwalificeerde,
ervaren medewerkers
Met traineeships en stages werven we jong talent, ter
wijl onze ervaren specialisten hun kennis steeds verder
uitbouwen. Samen werken zij aan het aanjagen van een
snellere energietransitie.

Ons sociale/relationele kapitaal: groot netwerk in de
energiesector en transitiegemeenschap
Binnen onze samenwerkingsverbanden stimuleren we
initiatieven voor de energietransitie en hebben we een
verbindende rol in publiek-private samenwerkingen.

Het opsporen en winnen van energiebronnen
We investeren mee in het opsporen, winnen en opslaan
van aardgas en aardolie door gas- en oliebedrijven.
Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van aard
warmte. We brengen met SCAN (Seismische Campagne
Aardwarmte Nederland) grote delen van de Nederlandse
ondergrond in beeld ten behoeve van de mogelijke win
ning van aardwarmte.

Het verkopen van olie en gas

Het opslaan van CO2

Met partners uit de sector hebben we de mogelijkheden
verkend van het gebruik van lege gasvelden op zee voor
de opslag van CO2. Onlangs gaf de minister groen licht
voor de verdere voorbereiding van Porthos, ons samen
werkingsproject rond dit thema met Gasunie en Haven
bedrijf Rotterdam. Verder peilen we met Gasunie, Port
of Amsterdam en Tata Steel de interesse voor Athos, een
CO2-opslagproject voor de kust van IJmuiden.

Verduurzamen gaswaardeketen

Op korte termijn genereren we economische waarde uit
de opbrengsten van olie- en gasverkoop en -opslag.

Aardolie en aardgas worden door olie- en gasbedrijven
verkocht aan groothandelsbedrijven. Een van die bedrij
ven is GasTerra, dat gas verkoopt aan tussenhandelaren
en eindgebruikers. Als medeaandeelhouder is EBN
betrokken bij het beleid van GasTerra. In verband met het
stopzetten van de gaswinning in Groningen wordt Gas
Terra de komende jaren afgebouwd.

Onze bijdrage aan de energieketen

Het opslaan van energie

We zien het als onze maatschappelijke opdracht om eraan
bij te dragen dat duurzame energie voor iedereen in
Nederland beschikbaar en betaalbaar is en blijft.

Voor de stabiliteit van het energiesysteem wordt de
opslag van energie steeds belangrijker. EBN is medeeigenaar van vier ondergrondse gasopslagfaciliteiten en
kan in de toekomst voorzien in de oplossing voor opslag
van duurzame energie.

Pijpleidingen, putten en andere objecten die in onbruik
raken, kunnen een rol spelen bij de opslag van energie en
CO2. EBN stimuleert het effectief hergebruiken of duur
zaam ontmantelen van infrastructuur. Voor de uitvoering
daarvan heeft EBN (samen met NOGEPA) Nexstep opge
richt.

Ons financiële kapitaal: solide, kapitaalkrachtige
partner met investeringscapaciteit
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EBN houdt zich bezig met het verduurzamen van de gas
waardeketen. Hiertoe verkent en onderzoekt het onder
meer de mogelijkheden van de rol van groen gas en
waterstof in een duurzaam systeem.

Het hergebruiken of ontmantelen van gebruikte
infrastructuur
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3 Strategie
Uitvoering van het Klimaatakkoord

Ontwikkelingen: behoefte aan regie

vraagt om een doortastende regisseur.

De uitvoering van het Klimaatakkoord

EBN stapt van de achter- naar de voor
grond. Als verbindende kracht brengen
we spelers bij elkaar. Zo stimuleren we
bijvoorbeeld waar mogelijk de explora

Welke oplossingen het meest realistisch zijn, in welke
volgorde en hoe snel ze in praktijk kunnen worden
gebracht, hangt af van stimuleringsmaatregelen, de
manier waarop de markt wordt geordend en wie de regie
neemt.
Het akkoord moet worden vertaald naar een energiesys
teem waarin de huidige infrastructuur verbonden is met

tie van Nederlands aardgas zolang het
nodig is en versnellen we het onderzoek

de met nieuwe duurzame onderdelen. Organisaties in het
publieke domein, zoals EBN, kunnen de publiek-private
samenwerking tot stand brengen die hiervoor nodig is.

De positie en het belang van aardgas
Het gebruik van aardgas moet worden afgebouwd en per
2022 staakt Nederland het winnen van gas uit het Gronin
genveld. Intussen daalt het verbruik in Nederland nog niet
en is ons land voor 40% van de energievoorziening afhan
kelijk van gas. Zolang gas nog nodig is, stimuleren we de
exploratie van Nederlands aardgas. Dat heeft een lagere

H2 -opslag en -buﬀering

Duurzame elektriciteit

Elektrolyse

Biomassa

Productie
groen gas/groene waterstof

naar aardwarmte.

CO2 permanente opslag

Waterstof (infrastructuur)

CO2 permanente opslag

Elektriciteitsproductie

Productie
blauwe waterstof

Gasinfrastructuur (on-/oﬀshore)
Aardgas & olie  exploratie

Aardwarmte  exploratie

Aardgas & oliewinning

Aardwarmtewinning

Aardgas
-opslag en -buﬀering
Warmte (infrastructuur)

Handel / verkoop

Postcombustion afvang

Mobiliteit

Landbouw

CO2 permanente opslag

Industrie:
feedstock/warmte

Postcombustion afvang

Gebouwde omgeving

Opslag warmte

Van gaswaardeketen naar energiewaardeketen
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CO2-footprint dan geïmporteerd gas. Ook bevorderen we
samenwerking en kostenreductie.

De ontwikkeling van duurzame warmtebronnen
Met aardgas wordt vooral verwarmd. Het is dus belangrijk
om duurzame warmtebronnen te ontwikkelen. De aard
warmtesector speelt daarin een rol. Dit vraagt om een
stevige positie binnen de Regionale Energiestrategieën en
de warmtetransitievisies van gemeenten.
We spelen met partners actief op deze ontwikkeling in.
Daarbij richten we ons vooral op het vergroten van kennis
van de ondergrond in gebieden waar nog weinig bekend
is. Verder kijken we naar de infrastructuur voor het
verbinden van vraag en aanbod.

Het draagvlak voor energieprojecten
Om draagvlak te creëren en behouden, zoeken we
verbinding met externe stakeholders en samenwer
kingspartijen.
Het onderwerp ‘draagvlak’ maakt integraal onder
deel uit van deze projecten, of het nu Porthos, Athos,
exploratie op de Noordzee of de ontwikkeling van aard
warmte is.
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Onze strategische pijlers
Van een meer ‘stille’ partner achter de schermen van de
energievoorziening in Nederland zijn we uitgegroeid tot
een organisatie die verbindende kracht geeft aan de ener
gietransitie.

Ons beleid: bijdragen met verbindende kracht
In de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening
in 2050 moet het energiesysteem ingrijpend verande
ren. Dat heeft gevolgen voor de strategie van EBN. Onze
waarde zit steeds meer in activiteiten die bijdragen aan
het versnellen van de energietransitie. In 2019 hebben we
die veranderende positie steviger verankerd in onze visie,
missie en strategie.

Nederlands aardgas is een essentieel onderdeel van de
verduurzaming van de gaswaardeketen. We stimuleren
en versnellen de duurzame opsporing, ontwikkeling en
productie van Nederlandse voorraden.

Visie
Visie

Missie
Missie

Bij EBN
Bij EBN
geloven
geloven
we dat
we duurzame
dat duurzame
energie
energie
voorvoor
iedereen
iedereen
in Nederland
in Nederland
toegankelijk
toegankelijk
moet
moet
zijn,zijn,
dat wil
datzeggen
wil zeggen
beschikbaar
beschikbaar
en betaalbaar.
en betaalbaar.
Nu en
Nuinen
deintoekomst.
de toekomst.
Daarvoor
Daarvoor
is een
is een
nieuw
nieuw
perspectief
perspectief
op de
optraditionele
de traditionele
gaswaardeketen
gaswaardeketen
essentieel.
essentieel.

EBNEBN
zet als
zetverbindende
als verbindende
kracht
kracht
in deinenergietransitie
de energietransitie
de waarde
de waarde
van van
de ondergrond
de ondergrond
in voor
in voor
de duurzame
de duurzame
toekomst
toekomst
van van
de bovengrond.
de bovengrond.

Wij geloven
Wij geloven
dat de
datwaarde
de waarde
van van
de Nederlandse
de Nederlandse
ondergrond
ondergrond
– en–kennis
en kennis
van van
de ondergrond
de ondergrond
– –
essentieel
essentieel
is voor
is voor
de toekomst
de toekomst
van van
de duurzame
de duurzame
energievoorziening
energievoorziening
boven
boven
de grond.
de grond.
En dat
En dat
dat een
dat een
zaakzaak
is van
is van
velen
velen
in plaats
in plaats
van van
één,één,
waarbij
waarbij
er sprake
er sprake
moet
moet
zijn van
zijn van
regieregie
vanuit
vanuit
het publieke
het publieke
belang.
belang.
Een Een
bundeling
bundeling
van van
kennis,
kennis,
kunde
kunde
en solide
en solide
kracht
kracht
is nodig
is nodig
om de
om de
energietransitie
energietransitie
kracht
kracht
bij tebijzetten
te zetten
en teenversnellen.
te versnellen.
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We zijn een van de voortrekkers bij het ontmantelen
van in onbruik geraakte olie- en gasinfrastructuur.
We willen dat dit gebeurt tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten.

EBNEBN
geeft
geeft
verbindende
verbindende
kracht
kracht
aan aan
de Nederlandse
de Nederlandse
energietransitie.
energietransitie.

Kernbelofte
Kernbelofte
EBNEBN
Energising
Energising
the transition
the transition

Met onder meer kennis dragen we bij aan
het ontwikkelen van nieuwe duurzame energiebronnen.
Denk bijvoorbeeld aan aardwarmte, groen gas en
waterstof.
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We sluiten aan bij de VN-doelen
We werken mee aan het behalen van de Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s). Deze
zeventien doelen moeten een einde maken aan armoede,
ongelijkheid en de klimaatcrisis. In 2017 selecteerden we
al drie SDG’s die aansluiten bij onze rol in de energieketen:

In 2019 voegden we hier SDG 13 aan toe. Dit doel past
bij de manier waarop wij als transitiepartner uitvoering
geven aan onze strategische pijlers:

SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering
en haar impact te bestrijden
SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie voor iedereen

SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve
en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie-, en
productiepatronen
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We dragen bij vanuit onze strategische pijlers: Our Dutch
Gas, Return to Nature, New Energy. We hebben onder
meer onze strategische doelstellingen voor 2019 afge
stemd op de SDG’s.

Onze materiële thema’s
In 2019 hebben we onze materiële thema’s aangescherpt.
• Actieve aanpak risico’s:
– Stimuleren van veiligheid
– Reduceren van emissies en lozingen
• Financiële slagkracht en weerbaarheid in stand houden
• Het creëren van verbindende kracht:
– Het faciliteren van een geïnformeerde dialoog
– Het ontwikkelen en delen van kennis
– Het verbinden van relevante stakeholders, intern en
extern
• Het stimuleren en versnellen van de exploratie en
productie van Nederlandse kleine gasvelden
• Het versterken, versnellen en verbeteren van de
Nederlandse aardwarmtesector
• Het verantwoord ontmantelen en waar mogelijk
hergebruiken van infrastructuur
• Het inzetten van ondergrondse ruimte voor de
verduurzaming van het energiesysteem
• Het verkennen en ontwikkelen van energieinnovaties voor systeemintegraties in de Nederlandse
energietransitie
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4 Resultaten
In 2019 hebben we de transitie naar
een duurzaam energiesysteem gevoed

Kerncijfers
2019
Aantal participaties

2018

2017

202

195

197

3

0

0

12

14

17

2.206

2.673

3.015

met onze kennis, kunde en kracht. Met

Waarvan aardwarmte

ervaren partners en een groeiend aantal

Omzet (EUR mln)
Nettoresultaat (EUR mln)

256

764

556

collega’s hebben we concrete stappen

Afdrachten aan de Staat (EUR mln)

293

962

1.497

Investeringen in materiële vaste activa (EUR mln)

227

184

156

gezet – soms klein, vaak groot – om de

Afschrijvingen en (terugdraaiing) bijzondere waardeverminderingen (EUR mln)

586

275

469

doelstellingen uit het Klimaatakkoord

Sociaal
Aantal medewerkers

118

104

82

sneller binnen bereik te brengen.

Percentage vrouw

40%

35%

33%

Ziekteverzuim

5,3%

3,8%

4,0%

626 Kton

685 Kton

Methaanemissie

3,6 Kton

4,9 Kton

Energieverbruik

17,1 PJ

18,9 PJ

Afzet EBN-deel (mrd N3)

Milieu1
CO2-emissie

1 Operationele prestatie-indicatoren worden gerapporteerd op basis van opgave door operators en geconsolideerd door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Deze cijfers hebben betrekking op het berekende EBN-aandeel in de Nederlandse gasproductie en jaarlijkse booractiviteiten.
De cijfers over 2019 zijn pas later dit jaar beschikbaar en zullen worden gepubliceerd op onze website.
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€ 2.206

mln

Omzet

€ 256

mln

Netto resultaat

€ 227

mln

Investeringen

118
Financiële resultaten
Medewerkers

De omzet daalde over 2019 met 17% naar EUR 2,2
miljard, vergeleken
EUR 2,7 miljard eind 2018. De
waarvanmet
vrouwen
daling werd vooral veroorzaakt door een lager gereali
jonger dan 45 jaar
seerde afzet (- EUR 0,3 miljard) en lagere gerealiseerde
prijzen (- EUR 0,1 miljard)
voor
Het 9nettoresultaat
vrouwen
in gas.
schaal
of hoger
kwam uit op EUR 256 miljoen.
De en/of
operationele kosten
hiërarchisch leidinggevend
exclusief aardbevinggerelateerde kosten bedroegen
EUR 586 miljoen (2018: EUR 614 miljoen). De aardbeving
gerelateerde kosten bleven met EUR 678 miljoen onge
Ziekteverzuim
veer gelijk. De totale afdracht aan de Nederlandse Staat,
inclusief heffingen en belasting, bedroeg EUR 0,3 miljard
(2018: 1,0 miljard).

39,8%
54,2%

31%

5,3%

0,7%
Investeringen middellang 0,4%
De investeringen in de winnings- en opslagvergunningen
langdurig 4,1%
stegen met 20%: van EUR 184 miljoen in 2018 naar EUR
kort

€ 293 mln
Afdrachten aan de Staat

€ 586

mln

Afschrijvingen en (terugdraaiing)
bijzondere waardeverminderingen
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227 miljoen in 2019. Het is van belang offshorevelden te
blijven ontwikkelen en nieuwe reserves toe te voegen om
Opleidingsniveau
de productie zo veel mogelijk op peil te houden. Zonder
voldoende investeringen zal de gasproductie uit kleine
academisch
velden sterk afnemen.

80,5%
HBO 8,5%
MBO 11,0%

Resultaten per strategische pijler
Our Dutch Gas
We verrichtten scans om gasreserves in kaart te brengen
en voor efficiënt gebruik van infrastructuur. Ook deden
we studies, onder meer om zicht te krijgen op de waarde
uit de ondergrond, en leverden we input voor het Noord
zeeoverleg. Het akkoord van dat overleg benadrukt dat
olie- en gasactiviteiten onder de Noordzee noodzakelijke
bijdragen zijn aan de energiemix.
We hebben gebieden in kaart gebracht waarvan een
gedegen vermoeden bestaat dat zij olie- en gasreserves
bevatten. De studies, die nog lopen, hebben tot nu toe
geleid tot het toevoegen van 9 bcm risked reserves aan
onze exploratiedatabase.
EBN heeft het mede mogelijk gemaakt dat vergunning
houders afspraken maken over financiële zekerheden
rond de ontmanteling en het herstel van productie
locaties. Het maken van afspraken met alle relevante par
tijen is in 2019 feitelijk afgerond.
Om offshore productie van kleine gasvelden ook de
komende tien jaar economisch te waarborgen, willen
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participaties
operators en EBN door samenwerking de operationele
kosten verlagen. Zij stelden een masterplan (INSPIRE) op
dat per januari 2020 wordt uitgevoerd. Alle operators
spelen daarbij een rol.

Voor het Athos-project werd in 2019 een haalbaarheids
studie opgeleverd. Daarmee ging de concept selectie fase
van start, inclusief marktconsultatie.

Return to Nature

Het doel in 2019 was investeren in aardwarmteprojec
ten met een totale productie van 1,5 PJ aan thermische
energie. Het aantal projecten met een Final Investment
Decision (FID) was echter nog te gering. Wel sloten we
overeenkomsten. Gezien het belang is het participeren in
aardwarmteprojecten voor 2020 een van onze bedrijfs
doelstellingen.

Om ten opzichte van het peiljaar 2017 uiteindelijk 30
procent te besparen op de kosten van ontmanteling, zijn
we in 2019 in NexStep-verband (met operators) gestart
met een gezamenlijke ontmantelingscampagne. Daarvoor
worden nu de technische details van het gekozen concept
uitgewerkt.
Het NexStep-programma omvat ook onderzoek naar her
gebruik van infrastructuur. In 2019 begon PosHYdon, de
eerste offshore waterstofstudie ter wereld. Op het Q13-A
Amstelplatform van Neptune Energy komt een elektroly
ser voor studie naar waterstof ter vervanging van aardgas.
Het Porthos-project – voor opslag van CO2 van de indus
trie rond de Rotterdamse haven in lege gasvelden onder
de Noordzee – ging de fase van front-end engineering and
design in. We kregen mandaat en financiering van het
Ministerie van EZK om daaraan bij te dragen. Ook betrok
Porthos een kantoor in WTC Utrecht en werd project
directeur Wim van Lieshout aangesteld.
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New Energy

In 2019 startte SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte
Nederland) waarbij grote delen van de Nederlandse
ondergrond in beeld worden gebracht ten behoeve van
de winning van aardwarmte. Op basis van een testfase
is de uitvoering aanbesteed en gegund. Vervolgens
werden over een afstand van 260 km (44 procent van
het geplande aantal) data verzameld. Door de complexi
teit van de Nederlandse onder- en bovengrond was het
tempo vooraf lastig te bepalen.

waarvan
aardwarmte

3

In lijn met het jaarplan Ultra Diepe Geothermie deden
we tien analyses van ondergrond en risico’s. Tijdens een
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landse aardwarmtesector. We hielden ons bezig met het
rendabel ontwikkelen van projecten en het stimuleren
van innovatie.
Met GasTerra, Gasunie, NAM, Nouryon en TNO
initieerden we onderzoek naar de opslag van water
stof in lege gasvelden of zoutcavernes en naar de
mogelijkheid van persluchtopslag in zoutcavernes. Het
onderzoek is gericht op de technische en economische
randvoorwaarden.

Maatschappelijke resultaten
De dialoog met onze stakeholders

seminar dat we organiseerden, bespraken we met 180
externe deelnemers de status.
Om op kleine schaal ervaring op te doen met de pro
ductie van groen gas en groene waterstof, participeren
we in pilots. Voor een groene-waterstofpilot is eind 2019
EU-subsidie toegezegd. Naar verwachting kan de knoop
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in 2020 worden doorgehakt. Een groen-gasinstallatie in
Emmen is vertraagd, maar in 2020 werken we toe naar
een samenwerking met Shell en Engie.
Met de ondertekenaars van het Masterplan Aardwarmte
overlegden we in 2019 tweemaandelijks over de voort
gang van activiteiten en over ontwikkelingen in de Neder

We ontmoeten onze stakeholders graag en vaak. Zo praat
onze directie met onder meer het Ministerie van EZK over
de strategie van EBN en met partners in de industrie over
de weg naar een duurzame energiewinning. Collega’s
op alle niveaus zijn actief in samenwerkingsverbanden
en overlegorganen voor het versnellen van de energie
transitie. En met belangrijke spelers uit de transitiege
meenschap voeren we een geïnformeerde dialoog tijdens
evenementen als het Energieontbijt en Focus on Energy,
die we met regelmaat organiseren.
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N=

118

100%

Totaal aantal medewerkers

108,8

2,5 Aantal fte externen/inhuur

60,2 %

mannen

80,5 %

39,8 %

vrouwen

54,2 %

jonger dan 45

31 %

vrouwen salarisschaal 9 of hoger
en/of hiërarchisch leidinggevend

Aantal fte in dienst

8,5 %

HBO

39,8 %

vrouwen

11,0 %

MBO

54,2 %

jonger dan 45

Samen met onze partners onderzoeken we mogelijk
heden om de gaswaardeketen te verduurzamen. Door
het beschikbaar stellen van onze kennis werken we aan
verduurzaming van activiteiten waaraan wij deelnemen
en dragen we bij aan het klimaat- en energiebeleid van de
Nederlandse overheid.

Middellang verzuim (8 - 42 dagen)

0,7 %

Kort verzuim ( < 8 dagen)
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Totaal aantal medewerkers

mannen

We stelden wederom een energie-infographic samen.
Op basis van de jongste cijfers van het CBS brachten we
het actuele Nederlandse energiesysteem overzichtelijk in
beeld. We willen ermee bijdragen aan een geïnformeerde
discussie over het energiesysteem en aan optimale
betrokkenheid van het brede publiek bij de energietransi
tie. Onder de noemer ‘Van klimaattafel naar keukentafel’
willen we de discussie over energie dichter bij de consu
ment brengen.
0,4 %

100%

60,2 %

Duurzaamheid

Lang verzuim (43 > dagen)

118

Academisch

Nieuwe versie van onze energie-infographic

4,1 %

N=

31 %

vrouwen salarisschaal 9 of hoger
en/of hiërarchisch leidinggevend

4,1 %

Lang verzuim (43 > dagen)

0,4 %

Middellang verzuim (8 - 42 dagen)

0,7 %

Kort verzuim ( < 8 dagen)

Medewerkers
In 2019 groeide EBN van 104 naar 118 medewerkers.
Gerekend in fte is dit een stijging van 10 procent. Nieuwe
collega’s werken vooral in de hoek van aardwarmte,
geotechnische operaties en projecten voor het afvangen,
transporteren, gebruik en opslag van CO2.

15

Contactinformatie
Heeft ons jaarverslag u aan het denken gezet,
vragen opgeroepen of geïnspireerd? U kunt altijd
contact met ons opnemen om uw vragen te stel
len of van gedachten te wisselen.
Bezoek- en postadres:
EBN B.V.
Daalsesingel 1
3511 SV Utrecht
Telefoon: + 31 (0)30 233 9001
E-mail: ebn.mail@ebn.nl
Website: www.ebn.nl

