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1 Voorwoord

Samenwerken zit EBN’ers in het bloed. 

En dat is maar goed ook. Want juist nu 

het tijd is om vaart te maken met de 

energietransitie, plaatst corona een rem 

op de samenleving. Dus zetten onze 

medewerkers een tandje bij.  

Meer dan ooit zochten ze de verbinding. 

Met elkaar. Met onze partners. En met 

de toekomst.
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Morgen verbinden met vandaag. Dat is het thema van 
ons jaarverslag 2020. Het geeft lading aan de missie van 
EBN een verbindende rol te spelen in de energietransitie.  
De ambitie voor de toekomst: 49 procent minder CO2-
uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 (of zelfs 55 procent 
op basis van de Europese richtlijnen) koppelen wij aan de 
mogelijkheden van dit moment.

In 2020 werden die mogelijkheden flink beperkt.

De gasprijs en investeringsbereidheid waren laag, de 
stikstofcrisis duurde voort en we maakten kosten voor 
het afhandelen van de schade in Groningen. Gevoegd 
bij de onzekerheid rond Covid-19, drukte dat flink op ons 
resultaat. Bij een omzet van EUR 1,2 miljard noteerden we 
een verlies van EUR 364 miljoen.

Covid-19 had niet alleen impact op de cijfers. De 
overheidsmaatregelen dwongen ons ook tot een korte 
pauze in het SCAN-programma, waarmee we de potentie 
van aardwarmte in de ondergrond peilen. Fysieke 
bijeenkomsten met stakeholders werden geannuleerd.  
En sinds maart 2020 werken ook wij vanuit huis.

Ik ben er des te trotser op dat we toch vooruitgang 
hebben geboekt.

Zo wist ons SCAN-team ondanks de tijdelijke stop alsnog 
een fors aantal kilometers aan boringen te verrichten. Begin 
december stond zelfs de 1.000e kilometer op de teller.

Andere collega’s werkten mee aan een voorstel voor 
een gewijzigde Mijnbouwwet, met onder meer een 
hogere aftrek voor investeringen in Nederlands offshore-
aardgas. Die investeringen zijn nodig, want gas uit de 
Noordzee speelt – vanuit CO2-reductiedoelstellingen – 
voorlopig nog een belangrijke rol in ons energiesysteem.

Weer andere EBN’ers sloegen de handen ineen met 
spelers op het gebied van aardwarmte. Ze deelden 
onder meer hun kennis van de ondergrond en werkten 
met partners intensief samen aan de ontwikkeling van 
daadwerkelijke aardwarmteprojecten. Uit onderzoek, 
in 2020 gedaan in opdracht van EBN, bleek dat 
aardwarmte in de toekomst zo’n 2,5 miljoen huizen van 
warmte kan voorzien.

Ook op andere plekken in Nederland waren EBN-collega’s 
actief. Bijvoorbeeld in de havens van Rotterdam en 

Amsterdam, waar ze deelnamen aan projecten rond 
de opslag van CO2. Op oude mijnbouw locaties, waar 
ze met partners de mogelijkheden van energieopslag 
onderzochten. En aan tekentafels, waar ze met 
verschillende partijen meedachten over de mogelijk heden 
van waterstof en groen gas.

Nou ja, virtueel dan.

En dat is wat me zo trots maakt. Want vaak bezochten 
ze die plaatsen natuurlijk vanachter de laptop thuis. 
Ook op afstand brachten ze spelers bij elkaar, joegen ze 
gezamenlijke initiatieven aan. Vanuit pure betrokkenheid, 
gedrevenheid en professionaliteit gaven ze zo 
verbindende kracht aan de energietransitie.

Om te toetsen hoe stakeholders de prestaties van EBN 
beoordelen, ontwikkelden we in 2020 een stakeholder- 
monitor en hielden we een 0-meting. Daaruit rolde een 
reputatiescore van 7,8 – een teken dat we op de goede 
weg zitten.
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EBN geeft energie aan de transitie
Energie Beheer Nederland speelt al bijna 60 jaar een 
centrale rol in de energiewinning in Nederland. Daarnaast 
adviseren we de overheid over delen van het energie- 
en klimaatbeleid. EBN is 100 procent eigendom van de 
Nederlandse Staat.

We werken aan het verduurzamen van de gaswaardeke-
ten tot een toekomstbestendige energiewaardeketen. Het 
doel van het Klimaatakkoord is daarbij leidend: 49 procent 
minder CO2-uitstoot in 2030 (vergeleken met 1990; of 
zelfs 55 procent op basis van de meest recente Europese 
richtlijnen), 95 procent minder in 2050. Om dat doel te 
bereiken, zijn samenwerking en kennisbundeling essen-
tieel. Vanuit onze centrale positie brengen we daarom 
spelers van binnen en buiten de energiesector bij elkaar. 
Zo geven we verbindende kracht aan de energietransitie.

Onze mensen en middelen
Voor onze bijdrage aan de energietransitie zetten we onze 
kapitalen in:

Bij het bouwen van een duurzaam 

energiesysteem spelen elementen 

van het huidige systeem een 

onmisbare rol. In de energietransitie 

integreren we die met nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied 

van aardwarmte, CO2-opslag, 

energieopslag en duurzame gassen, 

zoals waterstof en groen gas.  

We delen onze kennis en kracht, en 

brengen relevante partijen bij elkaar.

2 Over EBN

Natuurlijk kapitaal: olie-, gas- en 
aardwarmtebronnen in de Nederlandse ondergrond
De vraag naar aardgas blijft voorlopig nog. Omdat 
Nederlands gas de voorkeur heeft, winnen we dat nog 
zo veel mogelijk uit kleine velden op de Noordzee. In lege 
velden kunnen we CO2 en energie opslaan. Het gasnetwerk 
kan later dienen voor transport van waterstof en groen 
gas. En intussen werken we mee aan de ontwikkeling van 
aardwarmte als alternatieve bron van warmte.

Geproduceerd 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 
hergebruikt.

Intellectueel kapitaal: kennis van de Nederlandse 
ondergrond 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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Input

Onze (potentiële) rollen/activiteiten

Stakeholderdialoog / -monitor 

Kennispartner
/adviseur: 

kennisdelen van de 
ondergrond en de 
gaswaardeketen

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, in 
aardwarmte en CCS

Operator: 
uitvoeren van seismisch 

onderzoek (SCAN)

Output Impact SDGMissie / strategieMateriële thema’s Materiële thema’s 

Natuurlijk kapitaal
• Olie 
• Gas
• Aardwarmte 
• Leeggeproduceerde olie- en gasvelden

Geproduceerd kapitaal
• 200 samenwerkingsverbanden
• Olie- en gasinfrastructuur
• Gasbehandelingsinstallaties 
• Winningslocaties
• Gasopslagen

Sociaal/relationeel kapitaal
Netwerk, samenwerkingsverbanden en 
bewezen staat van dienst, betrouwbaar, 
in het publieke belang

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

Intellectueel kapitaal
• Kennis van de Nederlandse ondergrond
   en de (verduurzaming van de)  
   gaswaardeketen
• Overzichtspositie

Menselijk kapitaal
Circa 140 gekwalificeerde ervaren 
medewerkers

w
aa

rd
e

tijd1.  Verbeteren kernactiviteiten Kleine Velden; Exploratie; Gasopslag

2.  Ontwikkelen nieuwe activiteiten CCS-projecten; Aardwarmte

3.  Verkennen nieuwe opties Ondergrondse energieopslag; 
Waterstof; Groen Gas, Regionale Energie Hubs

EBN zet als verbindende kracht 
in de energietransitie de waarde 

van de ondergrond in voor de 
duurzame toekomst van de 

bovengrond.

EBN geeft verbindende 
kracht aan de Nederlandse 

energietransitie

Natuurlijk kapitaal
• Olie- en gasvoorraden
• Reserves olie, gas, aardwarmte 
• Lege gasvelden voor CO2-opslag 

Geproduceerd kapitaal
• Assets olie- en gasinfrastructuur
• Hergebruiken van infrastructuur

Sociaal/relationeel kapitaal
• Dialoog en verbinding
• Maatschappelijke draagvlak
• Transparantie 

Intellectueel kapitaal
• 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
• Ontwikkeling van onze medewerkers 
• Traineeships & Stages

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

Klimaat- en 
energietransitie 
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.

Lokale gemeenschap
Energiewinning heeft invloed 
op de lokale leefomgeving. 

Klimaat
Broeikasgassen in de keten. 

Creëren van 
verbindende 
kracht

Financiële 
slagkracht en 
weerbaarheid in 
stand houden

Actieve aanpak 
risico’s

Stimuleren en versnellen 
exploratie en productie 
van Nederlands kleine 
velden gas

Verantwoorde 
ontmanteling en waar 
mogelijk hergebruik van 
infrastructuur

Inzet van ondergrondse 
ruimte voor de 
verduurzaming van het 
energiesysteem

Versterken, versnellen en 
verbeteren van de 
Nederlandse 
aardwarmtesector

Verkennen en 
ontwikkelen van energie 
innovaties ten bate van 
systeemintegraties in de 
energietransitie

Veerkrachtige 
flexibele 

organisatie
Inhoudelijke 

thema's

Het waardecreatiemodel van EBN, waarin te zien is hoe we onze 6 vormen van kapitaal inzetten om onze strategische doelen te behalen en hoe we met onze kernactiviteiten waarde creëren
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EBN is actief in deze activiteiten EBN ontwikkelt deze activiteiten EBN is niet actief in deze activiteiten

Lokaal 
gastransport

CO2 - afvang

Nationaal 
gastransport

Gasverzamelleidingen 
op zee

Aardgas en -olie 
op land en zee

Gasopslag

Integratie
 wind en gas

Opslag van CO2

Aardwarmte

Groen gas

Energieopslag

Waterstof

Menselijk kapitaal: circa 140 betrokken 
medewerkers met kennis van zaken
Met traineeships en stages werven we jong talent, 
terwijl onze ervaren specialisten hun kennis blijven 
uitbouwen. Samen werken zij aan het aanjagen van de 
energietransitie.

Sociaal/relationeel kapitaal: betrouwbare speler 
met een groot netwerk
Partners van binnen en buiten de sector brengen we 
samen voor (publiek-private) initiatieven.

Financieel kapitaal: solide partner met 
investeringscapaciteit
Opbrengsten van olie en gas vertegenwoordigen een 
bepaalde economische waarde. Door onder meer 
te sturen op kostenvermindering bewaken we onze 
financiële stabiliteit.

Onze bijdrage
We zetten ons in om duurzame energie voor iedereen 
in Nederland beschikbaar en betaalbaar te maken en te 
houden. Dat doen we door:

Het opsporen en winnen van energie
We investeren mee in het opsporen, winnen en opslaan 
van onder meer aardgas en aardwarmte.

Het verkopen van olie en gas
Aardgas wordt door olie- en gasbedrijven verkocht aan 
groothandelsbedrijven. Een van die bedrijven is GasTerra, 
dat gas verkoopt aan tussenhandelaren en eindgebrui-
kers. Als medeaandeelhouder is EBN betrokken bij het 
beleid van GasTerra. In verband met het stopzetten van 
de gaswinning in Groningen wordt GasTerra nu afge-
bouwd en eind 2024 opgeheven.

Het opslaan van energie
Voor de stabiliteit van het energiesysteem wordt de 
opslag van energie steeds belangrijker. EBN is mede-ei-
genaar van 4 ondergrondse gasopslagfaciliteiten. Oude 
mijnbouwlocaties kunnen in de toekomst worden 
gebruikt voor de opslag van duurzame energie.

Het opslaan van CO2

EBN is samenwerkingspartner in projecten voor de opslag 
van CO2 in lege gasvelden op zee.

Het hergebruiken of ontmantelen van  
gebruikte infrastructuur
De duurzame ontmanteling van infrastructuur wordt 
gecoördineerd door Nexstep, waarin EBN samenwerkt 
met olie- en gasbedrijven en NOGEPA. Pijpleidingen, 
putten en andere objecten die in onbruik raken, kunnen 
ook een rol spelen bij de opslag van energie en CO2.
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In blauw de vraagsectoren en in grijs de fossiele bronnen die deze sectoren nu van energie voorzien. In groen en groenblauw de bronnen die de energievoorziening geleidelijk overnemen.

Van gaswaardeketen naar energiewaardeketen

In het energiesysteem van de toekomst is niet 
alleen een belangrijke rol weggelegd voor elektri-
citeit. Ook duurzame gasvormige energiedragers, 
zoals groen gas en waterstof, krijgen er een plek 
in. Net als aardwarmte en de opslag van CO2. EBN 
heeft veel kennis van de ondergrond en een groot 

netwerk binnen en buiten de energiesector, waar-
mee we de ontwikkeling van het systeem kunnen 
versnellen. De komende jaren concentreren we 
ons dan ook op het verduurzamen van de gas-
waardeketen, met als doel een toekomstbestendige 
energiewaardeketen.
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CO2 permanente opslag

CO2 permanente opslag

Waterstof (infrastructuur)

Warmte (infrastructuur)

Gasinfrastructuur  (on-/offshore)

Duurzame elektriciteit

Biomassa

Elektrolyse

Productie 
groen gas/groene waterstof

Aardgas- & olie - exploratie Aardgas- & oliewinning

Aardwarmte - exploratie Aardwarmtewinning

Elektriciteitsproductie

Mobiliteit

Landbouw

Industrie:
feedstock/warmte

Gebouwde omgeving

Post-combustion afvang

Post-combustion afvang

Productie 
blauwe waterstof

Handel / verkoop

CO2 permanente opslag

H2

Aardgas 
-opslag en -buffering

 

Opslag warmte

-opslag en -buffering
 



Ontwikkelingen in de markt: roep om regie, 
vraag naar duurzame oplossingen

De behoefte aan regie neemt toe
Elementen van het huidige energiesysteem moeten 
worden verbonden met elementen van het toekomstige 
systeem. Om deze integratie van de grond te krijgen, is 
publiek-private samenwerking nodig.

De jonge markt voor nieuwe, duurzame energiebron-
nen heeft last van coördinatieproblemen. Daardoor zijn 
marktpartijen terughoudend om te investeren, terwijl 
investeringen juist cruciaal zijn. Er is behoefte aan afstem-
ming op lokaal, nationaal en Europees niveau, en aan het 
bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

De exploratie van aardgas is voorlopig nog nodig
Het gebruik van aardgas wordt afgebouwd en in 2022 
staakt Nederland het winnen van gas uit het Groningen-
veld. Intussen daalt het verbruik in Nederland nog niet 
en is ons land voor 40 procent van de energievoorziening 
afhankelijk van gas. Zolang gas nog nodig is, stimuleren we 
de exploratie van Nederlands aardgas. Dat heeft een lagere 
CO2-footprint dan geïmporteerd gas. Ook bevorderen we 
samenwerking en reductie van operationele kosten.

De vraag naar duurzame warmte groeit
Met aardgas wordt vooral verwarmd. Nu het gebruik van 
aardgas wordt afgebouwd, is het belangrijk om duurzame 
warmtebronnen te ontwikkelen, zoals aardwarmte. 
Dit vraagt om een stevige positie binnen de Regionale 

Energiestrategieën en de warmtetransitievisies van 
gemeenten.

Uiterlijk 1 januari 2022 gaat het wetsvoorstel Wijziging 
van de Mijnbouwwet in. Onderdeel daarvan is verplichte 
deelname van EBN aan aardwarmte projecten. Samen 
met partners spelen we hierop nu al in. We richten ons 
ook op het vergroten van kennis van de ondergrond, 
samenwerking en benodigde subsidievormen, ook vanuit 
vraag-aanbod issues. We agenderen het vollooprisico1 en 
vormen van ketensubsidie.

Er is debat over welk energiesysteem we in de 
toekomst nodig hebben
In het publieke debat is veel aandacht voor het ontwik-
kelen van nieuwe energiebronnen. EBN wil bijdragen 
aan deze dialoog met de juiste feiten en cijfers. Daarom 
publiceren we jaarlijks de infographic ‘Energie in cijfers’, 
met objectieve informatie over het Nederlandse energie-
systeem. Daarbij betrekken we externe stakeholders en 
samenwerkingspartijen actief.

CO2-opslag is essentieel voor het behalen van de 
klimaatdoelen
Om de CO2-doelen van 2030 en 2050 te realiseren, is 
het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 cruciaal. 
Deze techniek speelt dan ook een belangrijke rol in de 
Europese Green Deal. EBN werkt samen met Gasunie en 

1 Het vollooprisico is het risico dat het lang duurt voordat voldoende mensen 
besluiten aan te sluiten op het warmtenet, waardoor de investering zich te 
langzaam terugverdient.

De roep om sturing en versnelling in 

de energietransitie klinkt luider. Ook de 

behoefte aan bijvoorbeeld aardwarmte 

en CO2-opslag groeit. Met haar kennis, 

kunde en solide kracht neemt EBN het 

voortouw. Onze focus ligt daarbij op het 

verbinden van relevante spelers en het 

verduurzamen van de gaswaardeketen.

3 Strategie
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EBN Energising the transition

Kernbelofte

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

toekomst van de bovengrond.

EBN geeft verbindende kracht aan de Nederlandse energietransitie. 

Visie en missie

Bij EBN geloven we dat duurzame energie voor iedereen 
in Nederland toegankelijk moet zijn, dat wil zeggen 

beschikbaar en betaalbaar. Nu en in de toekomst. 
Daarvoor is een nieuw perspectief op de traditionele 

gaswaardeketen essentieel.

Wij geloven dat de waarde van de Nederlandse 
ondergrond – en kennis van de ondergrond – 

essentieel is voor de toekomst van de duurzame 
energievoorziening boven de grond. En dat dat een zaak 

is van velen in plaats van één, waarbij er sprake moet 
zijn van regie vanuit het publieke belang. Een bundeling 

van kennis, kunde en solide kracht is nodig om de 
energietransitie kracht bij te zetten en te versnellen.

Visie

Havenbedrijf Rotterdam in Porthos, een van de meest 
vergevorderde projecten voor grootschalige CO2-opslag in 
de EU. En met Gasunie, Havenbedrijf Amsterdam en Tata 
Steel nemen we deel aan het project Athos.

Ons beleid: partijen verbinden,  
ontwikkeling versnellen
De energiemarkt heeft behoefte aan een partij die 
het verkennen en ontwikkelen van nieuwe opties kan 
versnellen en organiseren. EBN heeft niet alleen overzicht 
over het speelveld, maar ook ervaring met het aansturen 
van complexe ontwikkelingsprocessen. Als publieke, 
kapitaalkrachtige organisatie zorgen we voor zekerheid 
en kunnen we partijen verbinden. We bieden de kennis, 
kunde en kracht die de markt nodig heeft. Daarbij 

Onze strategische pijlers: meer zichtbaarheid
We treden vaker op de voorgrond, zowel in onze traditio-
nele als in onze nieuwe activiteiten. Onze strategie rust op 
3 pijlers:

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

We zijn een van de voortrekkers bij het ontmantelen van 
in onbruik geraakte olie- en gasinfrastructuur.  

Ook dragen we bij aan de ontwikkeling van energie- en 
CO2-opslag.

We zetten in op het versterken en versnellen 
van de aardwarmtesector en zijn partner in 

aardwarmteprojecten. Met onder meer kennis dragen 
we bij aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame 

energiebronnen. Denk naast aardwarmte ook aan groen 
gas en waterstof.

concentreren we ons op het verduurzamen van de 
gaswaardeketen.
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We sluiten aan bij de VN-doelen
Vanuit onze strategische pijlers werken we mee aan het 
behalen van de Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties (SDG’s). Deze doelen moeten een einde 
maken aan armoede, ongelijkheid en de klimaatcrisis. Uit 
de 17 SDG’s hebben we er 4 geselecteerd die aansluiten 
bij onze rol in de energieketen:

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

SDG 13 - Neem dringend actie om 
klimaatverandering en haar impact te 
bestrijden

Met al ons werk voor de energietransitie geven we  
invulling aan SDG 13. Aan SDG 7, 9 en 12 geven we 
handen en voeten met specifieke activiteiten, onder  
meer op het gebied van aardwarmte, CO2-opslag en  
de ontwikkeling van waterstof en groen gas. Ook het  
verantwoord winnen van Nederlands aardgas zolang  
dat nodig is, is hier onderdeel van.

Onze materiële thema’s: passend bij onze rol
De thema’s die voor ons belangrijk zijn, hebben we in 
2020 aan onze stakeholders voorgelegd. Zij vonden de 
thema’s relevant en goed passen bij onze rol:

• 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 energie-

innovaties voor systeemintegraties in de 
Nederlandse energietransitie
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Kerncijfers
2020 2019 2018

Aantal participaties 188 202 195

Waarvan aardwarmte 3 3 -

Afzet EBN-deel (mrd N3) 8 12 14

Omzet (EUR mln) 1.220 2.206 2.673

Nettoresultaat (EUR mln) -364 256 764

Afdrachten aan de Staat (EUR mln) - 293 962

Investeringen in materiële vaste activa (EUR mln) 138 227 184

Afschrijvingen en (terugdraaiing) bijzondere waardeverminderingen (EUR mln) 558 586 275

Sociaal
Aantal medewerkers 137 118 104

Percentage vrouw 39,4% 39,8% 34,6%

Ziekteverzuim 2,8% 5,3% 3,8%

Milieu1 
CO2-emissie 580 Kton 626 Kton

Methaanemissie 3,5 Kton 3,6 Kton

Energieverbruik 15,5 PJ 17,1 PJ

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 2020 worden pas later dit jaar bekend en zijn dan te lezen op onze website.

2020 was een zwaar jaar. De lage gas-

prijs, geringe investeringsbereidheid, 

aanhoudende stikstofcrisis, beperkingen 

door corona en kosten voor de schade-

afhandeling in Groningen leidden tot 

een negatief resultaat. Samen met part-

ners in de sector wisten we toch grote 

stappen te zetten, onder meer op het 

gebied van aardwarmte.

4 Resultaten
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Financiële resultaten
De omzet daalde over 2020 met 46% naar EUR 1,2 miljard, 
vergeleken met EUR 2,2 miljard eind 2019. De daling werd 
vooral veroorzaakt door een lagere gerealiseerde afzet 
(- EUR 0,7 miljard) en lagere gerealiseerde prijzen voor 
gas (- EUR 0,4 miljard). De reguliere operationele kosten 
bedroegen EUR 529 miljoen. De aardbevinggerelateerde 
kosten vielen met EUR 563 miljoen lager uit (2019: EUR 
678 miljoen). Al met al kwam het nettoresultaat uit op 
EUR -364 miljoen. Door dit verlies was er geen afdracht 
aan de Nederlandse Staat (2019: EUR 0,2 miljard).

Investeringen
De investeringen in de winnings- en opslagvergunningen 
daalden fors: van EUR 227 miljoen in 2019 naar EUR 138 
miljoen in 2020. Deze daling is het gevolg van de zeer lage 
prijzen en het effect van de coronacrisis.

Resultaten per strategische pijler

Our Dutch Gas
samenwerken om efficiency te verhogen en kosten te 
verlagen
Door de lage gasprijzen bleef de gasproductie uit kleine 
velden met 12,5 miljard kubieke meter (bcm) achter bij de 
prognose. Waar de operationele kosten hoger waren dan 
de gasprijs, werd de winning van gas beperkt of tijdelijk 
stilgelegd. Eind 2020 waren deze velden weer volop in 
bedrijf.

Als gevolg van het slechte investeringsklimaat werden 
slechts 6 van de verwachte 9 boringen uitgevoerd. De 
impact op het in productie nemen van gas bleef beperkt. 
Van de verwachte 6,1 bcm ging 4,9 bcm in productie. Er 
werd bijna 1 bcm nieuw gas ontdekt en ruim 10 bcm aan 
potentieel (prospects).

Om Nederlands aardgas economisch verantwoord op te 
sporen, winnen en produceren, stimuleerden we samen-
werking tussen operators, bijvoorbeeld bij het identi-
ficeren en in productie nemen van prospects. Verder 
maakten we de TNO-database van gasvelddrukken voor 
iedereen toegankelijk en troffen we voorbereidingen voor 
het ontsluiten van play- en ondergrondkennis.

Ook spanden we ons in om de operationele kosten te 
verlagen. We streven naar een verlaging van 5 procent 
op de huidige EUR 1,2 miljard aan operationele kosten. In 
2020 hadden we via het plan INSPIRE een sturende rol in 
3 activiteiten die aan deze reductie bijdragen, waaronder 
het plannen en aanbesteden van gezamenlijke leidingin-
specties en het samenvoegen van controlekamers voor 
offshore-platformen.

Samen met NOGEPA ontwikkelden we een garantie-
systematiek. In een Decommissioning Security Agreement 
(DSA) maken vergunninghouders daarbij afspraken over 
financiële zekerheden voor het ontmantelen van activa en 
herstellen van productielocaties. Ook worden afspraken 
gemaakt over monitoring van het DSA-proces door EBN. 

€ 138 mln
Investeringen 

€ -364 mln
Netto resultaat 

€ 558 mln
Afschrijvingen en (terugdraaiing) 
bijzondere waardeverminderingen 

0
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Dat heeft al geleid tot 114 DS(M)A’s: 106 vergunningen 
voor offshore-winning en 7 voor offshore-opsporing.

Eind 2020 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoor-
stel voor de gewijzigde Mijnbouwwet dat tot een beter 
investeringsklimaat moet leiden. De wijziging voorziet 
onder meer in een verhoging van de investeringsaftrek, 
die het winnen van aardgas in de Noordzee voor bedrij-
ven aantrekkelijker maakt. EBN werkte mee aan het voor-
stel.

Return to Nature
kostenefficiënter ontmantelen, bouwen aan 
systemen voor CO2-opslag
Met NOGEPA en olie- en gasbedrijven bundelen we de 
krachten in Nexstep. Doel is de kosten te verlagen van 
het ontmantelen van in onbruik geraakte infrastructuur. 
Samen met operators hebben we een aanbesteding voor-
bereid die een besparing oplevert van naar schatting 10 
tot 30 procent per operator. Ook testten we efficiëntere 
methodieken voor het opruimen en afsluiten van putten.

Om hergebruik te faciliteren, hebben we onze kennis van 
de offshore-infrastructuur ingebracht in projecten rond 
CO2-opslag en offshore-waterstofproductie. De voorma-
lige mijnbouwlocatie in Emmen wordt ontwikkeld tot een 
regionale energie-hub voor onder meer de productie van 
groen gas. We adviseerden het Ministerie van EZK over de 
potentiële rol van andere mijnbouwlocaties.

In 2020 gaf de minister ons toestemming voor deelname 
in de bouw en ingebruikname van Porthos, het systeem 
voor CO2-opslag in de Rotterdamse haven. Ook werden 
contracten getekend met het maximale aantal bedrijven 
die CO2 uitstoten. Porthos moet (naar verwachting vanaf 
2024) 15 jaar lang 2,5 Mton CO2 per jaar opslaan onder de 
Noordzee, 10 procent van de uitstoot in de haven.

Athos, een project voor CO2-opslag in het Noordzee-
kanaalgebied, kan naar verwachting vanaf 2026 opera-
tioneel zijn. Na een haalbaarheidsstudie (met positief 
resultaat) in 2019 ondernamen we met Gasunie, Port of 
Amsterdam en Tata Steel in 2020 vervolgstudies. Verder 
maakten we geologische, technische en kostenanalyses 
van velden onder de Noordzee die geschikt zijn voor 
CO2-opslag.

Tot slot deden we onderzoek naar energieopslag, onder 
meer voor leveringszekerheid op momenten dat wind en 
zon onvoldoende energie leveren. Zo voerden we met 
partners studies uit naar de haalbaarheid van waterstof-
opslag. Ook rondden we de eerste fase af van een studie 
naar geschikte locaties voor warmteopslag.

New Energy
meer deelnemingen in aardwarmte, afspraken over 
onderzoek naar energieopslag
Ook in 2020 hebben we meegewerkt aan het ontwikkelen 
van de Nederlandse aardwarmtesector. Voor 6 projecten 
sloten we overeenkomsten over deelname als kennis- of 
samenwerkingspartner, wat het totaal op 10 brengt. Voor 
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nog eens 20 projecten bespreken we toekomstige deel-
name.

Onze deelname aan aardwarmteprojecten hoort bij 
de rol van EBN in de aardwarmtesector, die wordt 
beschreven in de wijziging van de Mijnbouwwet met 
verplichte deelname van EBN in aardwarmteprojecten. 
Door deel te nemen brengen we expertise in en kunnen 
we opgebouwde kennis en ervaring delen met partners 
en zijn we in staat om mee te sturen op duurzaamheid, 
kwaliteit en veiligheid.
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Daarnaast belichtten we de potentie van aardwarmte 
als duurzame warmtebron. Met Berenschot en PanTerra 
deden we de studie ‘WARM’, waarin we gemeenten en 
RES-regio’s handvatten bieden om aardwarmte op te 
nemen in hun Transitievisie Warmte en Regionale Ener-
giestrategie (RES). En samen met adviesbureau Rebel 
publiceerden we een Modelaanpak Projectfinanciering 
Geothermie.

In samenwerking met DAGO en Stichting Platform Geo-
thermie richtten we Geothermie Nederland op. Sinds 1 
januari 2021 is dat het centrale aanspreekpunt voor de 
aardwarmtesector. Met die sector en andere partijen 
schreven we bovendien de eerste industriestandaard 
voor aardwarmte. EBN coördineerde de bijdragen van 
onder meer markt, overheid en de drinkwatersector. 

In het veld vervolgden we ons onderzoek naar de 
geschiktheid van de ondergrond voor het veilig en econo-
misch verantwoord winnen van aardwarmte. We deden 
boringen over een afstand van 797 kilometer. Sinds de 
start van het programma in 2019 brachten we zo al 1.000 
kilometer in kaart. Daarnaast bewerkten we 1.000 kilo-
meter aan oudere data tot hoogwaardige informatie. De 
resultaten publiceren we op de website NLOG en presen-
teren we in seminars bij gemeenten.

We verkenden ook de mogelijke rol van duurzame gassen 
en energieopslag in een duurzaam energiesysteem. Zo 
deden we onderzoek naar de mogelijkheden van een 
groengasfabriek op een oude mijnbouwlocatie. We werk-

ten mee aan de ontwikkeling van een visie op de rol van 
blauwe waterstof in de transitie. En we rondden een haal-
baarheidsstudie af naar het bijstoken van waterstof voor 
warmtevoorziening bij een piekvraag.

Maatschappelijke resultaten

De dialoog met onze stakeholders: gesprekken 
gingen door, start stakeholdermonitor
In hun contacten met belanghebbenden maken onze 
medewerkers de verbindende kracht van EBN concreet. 
Zo sprak onze directie met onder meer het Ministerie 
van EZK over de strategie van EBN en met sectorpartners 
over de weg naar een duurzame energievoorziening. 
Andere collega’s waren actief in samenwerkingsverban-
den voor het versnellen van de energietransitie. En met 
spelers uit de transitiegemeenschap gingen we in gesprek 
tijdens evenementen als het Energieontbijt, dat begin 
2020 nog net in fysieke vorm plaatsvond.

Onze relatie met stakeholders in een 
veranderende context
Onze waarde komt tot stand in samenwerking 
met onze stakeholders. De energietransitie 
brengt nieuwe activiteiten met zich mee, 
en nieuwe stakeholders. Het gesprek met 
hen over de veranderende rol van EBN en 
over onze gemeenschappelijke thema’s 
is een speerpunt. De stakeholdermonitor 
die we in 2020 ontwikkelden is hierin een 
instrument.

Aardwarmte boorgaten in 2020

 Gerealiseerd

 Producerend

Actieve aardwarmte vergunningen in 2020

 Opsporingsvergunning
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Nieuwe energie-infographic: ‘Energie in cijfers’
Voor de vijfde keer op rij brachten we een energie-
infographic uit. Ditmaal was de centrale vraag: Kan 
Nederland in 2030 24 uur vullen met duurzame energie? 
Op basis van de jongste cijfers van het CBS lieten we 
zien dat per etmaal nu nog geen 2 uur met duurzame 
energie wordt gevuld.

Met de infographic dragen we bij aan een discussie op 
basis van feiten en betrekken we het brede publiek bij de 
energietransitie. Met hetzelfde doel organiseerden we ‘De 
week van de duurzame (aard)warmte’ en maakten we een 
serie podcasts over de dilemma’s van de energietransitie.

Medewerkers: ondanks coronaregels blijvend in 
verbinding, 30 nieuwe collega’s
In lijn met de coronaregels werkten we in 2020 in principe 
vanuit huis. Met elkaar zijn we erin geslaagd in verbin-
ding te blijven. In een extra editie van het Great Place to 
Work-onderzoek kreeg de stelling “Alles overziend vind ik 
dat onze organisatie goed in staat is om thuis te werken” 
een score van 96%. In de reguliere editie steeg de score 
voor “Alles overziend vind ik onze organisatie een Great 
Place to Work” van 83% naar 85%.
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In totaal groeide EBN in 2020 van 118 naar 137 mede-
werkers. Gerekend in fte is dat een stijging van bijna 17 
procent. Onder het motto van onze arbeidsmarktcam-
pagne, ‘Morgen verbinden met vandaag’, verwelkomden 
we 30 nieuwe collega’s. Zij werken vooral in de hoek van 
aardwarmte, geotechnische operaties en het afvangen en 
opslaan van CO2. 
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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
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