Verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen EBN
Introductie

Energie Beheer Nederland (EBN) is als beleidsdeelneming van het Ministerie van Economische Zaken betrokken bij de
opsporing, winning en opslag van gas en olie in Nederland in zo’n 200 samenwerkingsverbanden, bij ontmantelings- en
hergebruikvraagstukken en bij (de verkenning van en onderzoek naar) nieuwe ondergrondse energïebronnen zoals
geothermie, C02-opslag en energieopslag. EBN deelt de kennis die zij heeft op het gebied van de diepe ondergrond,
exploratie en productïe. EBN levert een actieve bijdrage aan de versnelling van de energietransitie.
Missie & Visie

De missie van EBN is het realiseren van waarde uit geologische energiebronnen op een veilige, duurzame en economisch
verantwoorde wijze. Dit vanuit de visie dat de geologische energiebronnen in Nederland een belangrijke rol spelen in de
energietransitie.
Verklaring Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen

EBN zet zich in voor een klimaatneutrale energievoorziening, nu en in de toekomst. Uitgangspunten daarbij zijn veiligheid,
betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Ondernemingsstrategie

De ondernemingsstrategie van EBN bestaat uit drie strategische pijlers:
1.
Our Dutch Gas: EBN zet zich in voor een optimale benutting van de gasvoorraden. Dat doen we op een
veilige en verantwoorde wijze. Daarnaast maakt EBN zich hard om de C02-uitstoot bij de gaswinning
substantieel terug te dringen.
Return to Nature: EBN zet zich in voor een effectief en ecologisch verantwoord hergebruik en/of
II.
ontmanteling van in onbruik geraakte infrastructuur.
New Energy: EBN zet haar kennis en ervaring in bij de ontwikkeling van duurzame vormen van
III.
energiewinning.
Rol EBN

EBN zet zich in voor verduurzaming van de gehele waardeketen (van productie van gas en olie via transport naar een
brede kring van industriële eindgebruikers en consumenten). Zij doet dit door zowel bij de opsporing en winning en opslag
van gas en olie in Nederland als bij ontmantelings- en hergebruik-vraagstukken zich te richten op: het meten van
duurzaamheidsprestaties, het delen van best practices en veranderingen te initiëren en het stimuleren en versnellen van
ontwikkelingen.
Daarnaast speelt EBN een actieve rol in nieuwe ondergrondse energiebronnen zoals geothermie, C02-opslag en
energieopslag Ook hierin wordt nauw samengewerkt met partners
Borging

EBN is voortdurend in dialoog met haar stakeholders. Er zijn duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld voor over 1 jaar, 3
jaar en 10 jaar.
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Rapportage

EBN publiceert jaarlijks een duurzaamheidsrapport volgens de richtlijnen van het Global Reporting lnitiative.
Contact

Neem voor meet informatie over duurzaamheid bij EBN contact op via duurzaamheid@ebn.nl of bekijk de website:
www.ebn.nl/duurzaamheid
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