
Intensief eerste half jaar EBN 

Nieuwe activiteiten, bescheiden nettowinst 

Energie Beheer Nederland (EBN) heeft in de eerste helft van 2020 haar rol in de energietransitie 

verder invulling gegeven. Zo werd op het gebied van CO2-opslag verdere concrete stappen gezet 

met de projecten Porthos als Athos, en hebben beide projecten onlangs Europese subsidies 

gekregen van respectievelijk 102 en 15 miljoen euro. 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. Voor de zomer werd de 500 

kilometer mijlpaal bereikt. Anderzijds begint de rol van EBN in aardwarmteprojecten vorm te krijgen. 

Een mooi voorbeeld daarvan is een warmtenet en de bijdrage van aardwarmte daaraan in 

Leeuwarden.  Verder is het zogeheten Noordzeeakkoord in juni aangeboden aan de Tweede Kamer. 

EBN heeft hierin samen met Nogepa de belangen van de gasindustrie behartigd.    

Hoewel de werkzaamheden op alle fronten doorgingen, werd het eerste halfjaar ook voor EBN 

overschaduwd door COVID-19. Thuiswerken werd 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 2020 boekte EBN een bescheiden nettowinst van EUR 6 miljoen. Ten 

grondslag hieraan liggen uiteraard de ontwikkelingen rond COVID-19, de zeer lage gasprijzen, het 

gebrek aan investeringen en de versnelde insluiting van het Groningenveld. Gezien de 

ontwikkelingen op de gasmarkt en de verwachte wereldwijde recessie zijn de verwachtingen voor 

heel 2020 niet rooskleurig.  

CEO Jan Willem van Hoogstraten: “Het is goed om te merken dat onze organisatie goed kan omgaan 

met plotselinge en impactvolle veranderingen zoals Corona. Deze zijn zeker van invloed op de 

business. Maar voor een groot deel is het ook business as usual of new business. En dat is ook hard 

nodig. Als publieke organisatie speelt EBN een voortrekkersrol in de energietransitie, en om de 

klimaatdoelstellingen te realiseren zullen we de komende jaren grote stappen in moeten zetten. 

Daar werken we hard aan mee.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kerncijfers (unaudited)
1e halfjaar 1e halfjaar

2020 2019

Afzet aardgas in mrd m³ Gron.Equivalent 5,1 7,0

waarvan Groningen 2,1 4,0

waarvan k leine velden 3,0 3,0

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

(in EUR mln), EBN-deel

Omzet 727                 1.360             

Netto winst 6                     508                

Investeringen 75                   86                  

Netto liquiditeit 2.783              2.808             

Langlopende schulden 547                 518                


