
Eerste half jaar 2021  

Progressie op veel fronten  

Energie Beheer Nederland (EBN) heeft in de eerste helft van 2021 haar rol in de 

energietransitie verder invulling gegeven. Die rol werd bevestigd door (toenmalig) 

demissionair minister Van ’t Wout met de brief aan de Tweede Kamer over de rol van EBN in 

de energietransitie. In deze brief werd nader ingegaan op de diverse terreinen waarop EBN 

een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen: CO2-opslag, 

aardwarmte, waterstof, groen gas, energieopslag en de winning van aardgas. EBN heeft 

daarmee in de eerste helft van 2021 op veel fronten progressie geboekt. Zo werd op het 

gebied van CO2-opslag verdere concrete stappen gezet met de projecten Porthos als Athos, 

het opslaan van CO2 in lege gasvelden voor de kust van respectievelijk Rotterdam en 

IJmuiden. Een extra bevestiging dat CO2-opslag als zeer belangrijk wordt gezien om de 

klimaatdoelstellingen te halen.  

Ook met betrekking tot aardwarmte is resultaat geboekt. Enerzijds met het SCAN-project, 

waarbij de Nederlandse ondergrond in kaart wordt gebracht om de potentie van 

aardwarmte inzichtelijk te krijgen. Inmiddels is ruim 1505 kilometer aan zogeheten 

seismische lijnen geschoten. Anderzijds krijgt de rol van EBN in aardwarmteprojecten steeds 

vastere vorm. Een mooi concreet voorbeeld daarvan is ‘Leeuwarden’, waar vanaf circa 2023 

een groot deel van de stad met aardwarmte wordt verwarmd.  

Door middel van een geïnformeerde dialoog wil EBN de verbinding maken met haar 

stakeholders. De jaarlijkse infographic is daar een goed voorbeeld van. Deze werd 

gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Energieontbijt waar een groot aantal gasten uit de 

energiewereld aanschoven. Ook op andere manieren faciliteert EBN het gesprek over de 

energietransitie. In de eerste helft van 2021 bijvoorbeeld door de Week van de Noordzee te 

organiseren, maar ook een periodieke talkshow Transition Talks te lanceren en het 

programma Zo Werkt Energie in Nederland. Een standaardwerk over alle aspecten van 

energie en het systeem waaraan door ruim 20 partijen is samengewerkt.  

De werkzaamheden gingen op vrijwel alle fronten door, maar ook ging in het eerste halfjaar 

nog veel aandacht uit naar COVID-19. Thuiswerken was nog steeds de norm. Veel extra 

aandacht is besteed aan de interne communicatie en frequente updates vanuit 

management en blogs/vlogs van medewerkers.  

Over de eerste helft van 2021 boekte EBN een nettowinst van EUR 272 miljoen (2020: EUR 6 

miljoen). Het niveau van gaswinning was iets hoger dan het jaar ervoor en tevens liet de 

gasprijs een positieve ontwikkeling zien. CEO Jan Willem van Hoogstraten: “Het is goed om 

te zien hoe onze organisatie in staat is om te gaan met een langdurige crisis als Corona. Dat 

is positief en tegelijkertijd ook hard nodig om de in mijn ogen veel grotere klimaatcrisis 

tegemoet te treden. Als publieke organisatie speelt EBN een voortrekkersrol in de 

energietransitie, en om de klimaatdoelstellingen te realiseren zullen we de komende jaren 

grote stappen moeten zetten. De afgelopen dertig jaar hebben we zo’n 25% minder CO2 



uitgestoten. De komende negen jaar moeten we nog eens 25% minder uitstoten. Een 

enorme opgave waar we hard aan meewerken.” 

 

 

Kerncijfers (unaudited)
1e halfjaar 1e halfjaar

2021 2020

Afzet aardgas in mrd m³ Gron.Equivalent 5,9 5,1

waarvan Groningen 3,0 2,1

waarvan k leine velden 2,9 3,0

Afzet olie en condensaat in mln bbls 1,1 0,9

(in EUR mln), EBN-deel

Omzet 1.044              727

Netto winst 272                 6

Investeringen 75                   75

Netto liquiditeit 2.785              2.783             

Langlopende schulden 547                 547                


