Van inzicht naar impact
Rapportage stakeholderonderzoek
Energie Beheer Nederland (EBN)

INLEIDING

ONDERZOEKSOPZET

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

KANSEN IN DE ENERGIETRANSITIE

AANBEVELINGEN

IN DIALOOG

Inhoudsopgave
1.	
Inleiding: onze opgave voor de
toekomst

2.

Onderzoeksopzet

3.	
Stakeholderonderzoek:
de belangrijkste bevindingen

Stakeholderonderzoek - Energie Beheer Nederland (EBN)

4.

Kansen in de energietransitie

5.	Aanbevelingen voor onze
organisatie
6.

In dialoog met onze omgeving

2

INLEIDING

ONDERZOEKSOPZET

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Stakeholderonderzoek - Energie Beheer Nederland (EBN)

KANSEN IN DE ENERGIETRANSITIE

AANBEVELINGEN

IN DIALOOG

3

INLEIDING

ONDERZOEKSOPZET

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

KANSEN IN DE ENERGIETRANSITIE

AANBEVELINGEN

IN DIALOOG

1. Inleiding: onze opgave voor de toekomst
Over minder dan tien jaar wil Nederland 55 procent minder
CO2 uitstoten, om vervolgens verder af te bouwen naar een
klimaatneutraal energiesysteem in 2050.
Ook Energie Beheer Nederland (EBN) zet haar schouders onder deze enorme opgave. We verbeteren onze
kernactiviteiten, ontwikkelen nieuwe activiteiten en verkennen nieuwe opties, zoals aardwarmte, ondergrondse
energieopslag, waterstof en groen gas. We zetten de
waarde van de ondergrond in voor de duurzame toekomst van de bovengrond.
In de context van de energietransitie verandert echter onze rol. Het Nederlands energielandschap wordt
steeds duurzamer. We vergroenen met elkaar en wekken schone energie steeds lokaler op. Voor EBN liggen
er kansen in de energietransitie. We hebben nieuwe
doelen gesteld en maken als organisatie grote veranderingen door. Daarbij hebben we één ambitie: EBN wil
een drijvende kracht in de energietransitie zijn.
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De coronacrisis laat meer dan ooit zien dat onze waarde
tot stand komt in samenwerking met onze stakeholders:
van energiebedrijven tot kennisinstellingen, belangenen brancheorganisaties en stakeholders in het politiek-bestuurlijke domein. Welke rol zien onze stakeholders voor ons weggelegd in de energietransitie? Vinden
stakeholders de onderwerpen die wij prioritair vinden
ook relevant voor EBN? En hoe kan EBN optimaal bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, nu én in
de toekomst?

Vorig jaar brachten we voor het eerst in kaart hoe onze
stakeholders over deze vragen denken. Dit najaar vond
een herhaalmeting plaats onder een breed scala van
onze stakeholders. Het stakeholderonderzoek biedt
ons waardevolle inzichten en geeft richting voor de
toekomst. Het geeft EBN de juiste handvatten om onze
impact in de energietransitie verder te versterken en
versnellen in de komende jaren.
In deze rapportage delen wij de belangrijkste bevindingen van de herhaalmeting. Graag gaan we hierover verder met u in gesprek.
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2. Onderzoeksopzet

KANSEN IN DE ENERGIETRANSITIE

Wat is uw functie?

In de periode van 20 september tot en met 10 oktober 2021 heeft het kwantitatief stakeholderonderzoek
plaatsgevonden. Voor het onderzoek heeft de Reputatiegroep een stakeholdermonitor op maat ontwikkeld,
waarbij de ambities en strategische thema’s van EBN als
uitgangspunt hebben gediend. Aan de hand van deze
monitor zijn EBN’s meest relevante stakeholders bevraagd: van energiebedrijven tot kennisinstellingen, belangen- en brancheorganisaties en stakeholders in het
politiek-bestuurlijke domein.
Het doel van het onderzoek was om enerzijds te toetsen
welke thema’s stakeholders relevant vinden voor EBN
en anderzijds inzicht te krijgen in de percepties en verwachtingen van stakeholders ten aanzien van EBN, haar
strategische thema’s en rol in de energietransitie. EBN
wil weten hoe zij in de ogen van haar stakeholders meer
impact kan hebben in de energietransitie.
In totaal hebben 160 van de 648 uitgenodigde stakeholders deelgenomen aan het onderzoek middels een online vragenlijst. Dit komt neer op een responseratio van
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Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar
contact gehad met EBN?

10%

10%
4%
8%

33%

38 %

33%

36 %
20%
21%

21%

Bestuurder / directeur

Manager / hoofd afdeling

Geen een keer

1-5 keer

Adviseur

Onderzoeker

6-10 keer

Meer dan 10 keer

Beleidsmedewerker

Anders

Waarvoor heeft u contact gehad?
Samenwerking
op projecten

25%. Voor deze stakeholdergroep - met vooral bestuurders en managers - is dit een goede response. Dit is een
signaal in zichzelf: het geeft aan dat stakeholders EBN
belangrijk vinden.

47%

Kennis en
expertise

41%

Netwerkbijeenkomsten
Anders

34%
7%

5

INLEIDING

ONDERZOEKSOPZET

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Stakeholderonderzoek - Energie Beheer Nederland (EBN)

KANSEN IN DE ENERGIETRANSITIE

AANBEVELINGEN

IN DIALOOG

6

INLEIDING

ONDERZOEKSOPZET

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

KANSEN IN DE ENERGIETRANSITIE

AANBEVELINGEN

IN DIALOOG

3. Stakeholderonderzoek: de belangrijkste bevindingen
De uitkomsten van het onderzoek zijn samen te vatten in vijf kernconclusies:
1. EBN behoudt haar goede reputatie en geniet veel

draagvlak onder haar stakeholders.
Overall scoort EBN een 7,8 op reputatie, net als in
2020. Stakeholders waarderen EBN vooral voor het
excellent uitvoeren van de kerntaken, haar professionaliteit, goed bestuur, werkgeverschap en goede
samenwerking. Ook de maatschappelijke waarde
van EBN wordt gezien en gewaardeerd. Men vindt
dat EBN wezenlijk bijdraagt aan de economie, de versnelling van de energietransitie, de ontwikkeling van
de aardwarmtesector en daarbij zorgt dat de dialoog
over energie op basis van feiten wordt gevoerd.

2. Maar liefst 87% van de stakeholders ziet een be-

langrijke rol weggelegd voor EBN in het versnellen
van de energietransitie in Nederland.
Dat is een groei van 7% ten opzichte van 2020. Stakeholders zien in EBN een bekwame en betrouwbare
kennispartner. EBN’s enorme expertise van de ondergrond wordt alom erkend en als grote waarde gezien
voor de energietransitie. Men is positief dat EBN de
kennis over de ondergrond actief inzet ten bate van
nieuwe ontwikkelingen. Naast kennispartner dichten
stakeholders EBN rollen toe als verkenner (zoeken
naar nieuwe opties en deelnemen aan pilots) en als
netwerker/regisseur die verbinding brengt tussen de
spelers in energietransitie. Een aandachtspunt is EBN’s mandaat en hoe het invulling geeft aan haar rol in
de energietransitie. Dit is voor stakeholders niet altijd
duidelijk. Met het oog op reputatie is het belangrijk
glashelder te zijn over EBN’s wettelijke mandaat en
structureel zichtbaar te maken hoe EBN bijdraagt aan
het versnellen van de transitie in Nederland.
Edith Hendriks
Legal Counsel

Stakeholderonderzoek - Energie Beheer Nederland (EBN)

7

INLEIDING

ONDERZOEKSOPZET

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

3. Stakeholders herkennen EBN’s transitie en steunen

de rolverbreding die de afgelopen jaren is ingezet.
Alle materiële thema’s worden inmiddels door meer
dan de helft van de stakeholders aan EBN toegedicht.
4. Stakeholders waarderen EBN om haar unieke posi-

tie in de energiesector.
De combinatie van kennisdeling en -ontwikkeling en
het participeren (zowel met middelen als mankracht)
in projecten zonder commercieel belang maakt dat
EBN zich onderscheidt van alle andere partijen in de
energietransitie en unieke waarde toevoegt. Ook zien
stakeholders dat EBN als staatdeelneming een bijzondere positie in neemt ten opzichte van het Ministerie
van EZK. Stakeholders wensen dat EBN die positie
benut om het ministerie te adviseren over beleidsontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe wet- en
regelgeving te versnellen, en daarmee om de transitie
een impuls te geven.
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5. EBN wordt meer en meer (h)erkend als de verbin-

dende kracht in de energietransitie.
Stakeholders zien EBN als de verbindende partij in de
energietransitie die ervoor zorgt dat de dialoog over
energie wordt gevoerd op basis van cijfers en feiten.
Als partij die het publiek belang behartigt, kan EBN de
samenwerking binnen en tussen verschillende sectoren versterken en ook vormgeven aan publiek-private
samenwerking. Omdat EBN op verschillende terreinen participeert en verkent, kunnen de lessen uit de
ene sector worden benut voor (de ontwikkeling van)
de andere sector. Door deze kruisbestuiving te faciliteren, kan EBN de transitie versnellen, aldus stakeholders.

Hin Ting Li
Financial Controller
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Kernindicatoren

Verschil t.o.v. 2020

Rol in versnellen
Energietransitie

Reputatie

7,8

77%

van
stakeholders

van
stakeholders

+0

+6%

Reputatie aanjagers

t.o.v. 2020

Kerntaken
Maatschappelijke waarde

7,6
7,0

+0,1

Professionaliteit

8,0

Goed bestuur

7,5

Innovatie
Visie & Leiderschap
Duurzaamheid
Samenwerking
Werkgeverschap

+0,1

+0,1
-0,5

7,4

-7%

EBN’s waarden

7,7

+0,0

6,8

+0,0

Staat voor de
publieke zaak

Creëert
verbinding

6,9

6,2

+0,3

6,9

-

7,0

+0,0
7,7
7,6
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+0,1
+0,4

- 0,1

Voegt
waarde toe
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Materiële thema’s
% stakeholders dat thema vindt passen bij EBN
t.o.v. 2020

Aanbevelen
samenwerken

87%

Score

AANBEVELINGEN

+0,0

Durft voorop
te lopen

79%

Ontmanteling en hergebruik van bestaande
infrastructuur

+3%

73%

Investeren in NL aardwarmtesector

+2%

73%

Creëren van de verbindende kracht

+6%

71%

Investeren in ondergrondse energieopslag

+3%

70%

Stimuleren en versnellen van het opsporen,
ontwikkelen en produceren van kleine gasvelden

-10%

68%

Actieve aanpak van risico’s: stimuleren van veiligheid

+1%

66%

Verkennen en ontwikkelen van energie-innovaties
t.b.v. systeemintegraties in NL energietransitie

+8%

65%

Financiële slagkracht en weerbaarheid in stand
houden

+2%

58%

Actieve aanpak van risico’s:
reductie emissies & lozingen

+12%
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4. Kansen in de energietransitie
Bijna 90% van onze stakeholders ziet een belangrijke rol
weggelegd voor EBN in het versnellen van de energietransitie
Bijna 90% van onze stakeholders ziet een belangrijke rol
weggelegd voor EBN in het versnellen van de energietransitie. Dat is een groei van 7% ten opzichte van 2020.
EBN draagt op verschillende manieren bij aan het versnellen van de transitie. Maar het is niet alle stakeholders even duidelijk hoe EBN dit doet, doordat haar inzet
zich verspreidt over meerdere terreinen en EBN verschillende rollen inneemt. Met het oog op reputatie blijft
het belangrijk om zichtbaar te maken hoe EBN bijdraagt
aan het versnellen van de transitie in Nederland. Wat
hierbij van belang is, is een helder wettelijk mandaat.
Stakeholders geven opnieuw aan dat EBN een unieke
en onderscheidende positie in neemt in de energiesector. Zij benadrukken dat het van grote waarde is dat
EBN als staatsdeelneming participeert in energieprojecten en tegelijkertijd kennis van de ondergrond ontwikkelt en deelt ten behoeve van de energietransitie. De
kennis van de ondergrond, die bij EBN in publieke hanStakeholderonderzoek - Energie Beheer Nederland (EBN)

den is, ziet men als randvoorwaarde om de energietransitie te kunnen versnellen.
Stakeholders geven aan dat EBN de transitie kan versnellen door de rol van verkenner van nieuwe opties
en pilots te vervullen. In vergelijking tot 2020, zien meer
stakeholders hier een rol voor EBN weggelegd. Men is
positief dat EBN de kennis over de ondergrond actief
inzet ten bate van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld
(ondergrondse) energieopslag. De algemene consensus
is dat de ontwikkeling van innovatie in het energielandschap een publiek-private aangelegenheid moet zijn. Dit
moet niet aan de markt worden overgelaten. Wat voor
een aantal stakeholders wel een aandachtspunt is, is dat
EBN in nieuwe markten ervoor waakt niet te concurreren met marktpartijen.
Berte Simons
Programme Manager CCUS
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Ook zien stakeholders dat EBN als staatdeelneming
een bijzondere positie in neemt ten opzichte van het
Ministerie van EZK. Samenwerkingspartners verwachten dat EBN die positie benut om bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving te versnellen,
en daarmee de transitie een impuls te geven. Omdat
EBN participeert in projecten, en zelf geen commerciële
belangen kent, kan zij met de opgedane praktijkervaring het ministerie goed geïnformeerd adviseren over
beleidsontwikkeling. In het bijzonder over de vergunningsverlening en hoe dit te versnellen. Een aantal stakeholders wil dat EBN deze positie nog beter benut en
ook meer richting de landelijke politiek die adviesrol inneemt.
Vergeleken met 2020 geven stakeholders in toenemende mate aan dat EBN een belangrijke rol speelt
in de energietransitie doordat zij partijen aan elkaar
verbindt. Als partij die het publiek belang behartigt, kan
EBN de samenwerking binnen en tussen verschillende
sectoren versterken en ook vormgeven aan publiek-private samenwerking. Omdat EBN op verschillende terrei-
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nen participeert en verkent, kunnen de lessen uit de ene
sector worden benut voor (de ontwikkeling van) een andere sector. Door deze kruisbestuiving te faciliteren, kan
EBN de transitie versnellen, aldus stakeholders.
Tot slot denken onze stakeholders dat EBN de energietransitie kan versnellen door het maatschappelijk
draagvlak voor (duurzame) energie te versterken. Als
partij met kennis van de ondergrond is EBN in een positie om het maatschappelijk debat te voorzien van de
juiste feiten en cijfers. Hiermee kan kennis over de energietransitie worden versterkt en eventuele desinformatie worden tegengegaan.

Rutger Peenstra
Projectleider Geotechnische Operaties
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Versnellen van aardwarmte in Nederland
1. Kennisontwikkeling en -deling (via o.a. SCAN, maar ook door inzichtelijk maken wat de risico’s
en kansen zijn voor operators)
2. Participeren in aardwarmteprojecten
3. Adviseren van het ministerie van EZK op het vlak van wet- en regelgeving (in het bijzonder
zorgen dat vergunningstraject makkelijker verlopen)
4. Regie voeren en mede ontwikkelen van de warmte-infrastructuur voor NL (‘Deltaplan’ voor
geothermie)
5. Maatschappelijk draagvlak voor aardwarmte versterken

Door te zorgen dat
kennis over aardwarmte breed
beschikbaar komt.
Helpen bij het vergroten van draagvlak.

Stakeholderonderzoek - Energie Beheer Nederland (EBN)

Geld beschikbaar
stellen. Vergunningstraject versimpelen en
een lange termijnvisie
ontwikkelen
(soort deltaplan).

Door pro-actiever en
kritischer op te treden
om de ontwikkeling en
versnelling van aardwarmte te faciliteren.

Vergelijkbaar als bij
olie en gas, ook voor
geothermie participeren.
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Optimaal benutten van de kleine velden in Nederland
1. Actief bijdragen aan een positieve beeldvorming van Nederlands aardgas
2. Zorgen voor gunstige wet- en regelgeving voor operators en gunstig financieel klimaat voor
investeerders in (offshore) olie- en gaswinning
3. De geïnformeerde dialoog faciliteren en ervoor zorgen dat het maatschappelijk debat o.b.v. de
juiste feiten en cijfers wordt gevoerd
4. Zelf grotere financiële risico’s dragen of zelfs zelfstandig exploreren
5. Kennis ontwikkelen en delen
6. Bijdragen aan kostenreductie voor operators, innovatie en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren

Promotie en duiden
van het belang van
aardgaswinning als
onderdeel van de
energietransitie bij een
breed publiek.
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Meer gewicht in de
politieke weegschaal
gooien en lobbyen bij
politieke partijen.

Door kennis van de ondergrond te delen met de
operators, door te helpen met versnelde verlening van
vergunningen en door het helpen met verbeteren van
investeringsvoorwaarden in gaswinning.
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Versnellen van CO2 opslag in Nederland
1. Kennisontwikkeling- en deling
2. Participeren (met name in transport en opslag)
3. Optimalisatie van de keten (afvang, transport en opslag in de velden), door ketensamenwerking
te stimuleren of middels participatie
4. Eigenaarschap infrastructuur en/of regie voeren over de infrastructuur
5. Adviseren over gunstige wet- en regelgeving

Als publieke partij die
de infrastructuur in
eigendom neemt of
in ieder geval verregaande regie erover
voert.
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Actieve rol nemen.
Uitkijken dat het
publieke belang niet
ondersneeuwt bij het
private.

Actieve participatie in CCS (met name Transport
& Opslag) projecten. Actieve participatie in CCS
onderzoeksprojecten. Actieve rol in "nationaal CCS plan.
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Versnellen van de productie van duurzame
gassen in Nederland
1. Participeren en investeren in de productie van hernieuwbare gassen
2. Bijdragen aan systeemintegratie (de inbedding van hernieuwbare gassen in het
energiesysteem)
3. Stimuleren en faciliteren van hergebruik van bestaande infrastructuur voor de productie en
het transport van hernieuwbare gassen

Door mee te investeren waar dat door initiatiefnemers
gewenst is en door te helpen om oude, geschikte assets en
locaties in te zetten voor de energietransitie.

Stakeholderonderzoek - Energie Beheer Nederland (EBN)
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5. Aanbevelingen voor onze organisatie
Stakeholders doen een aantal aanbevelingen om de
positie van EBN als publieke partij in de energietransitie
verder te verstevigen.
Samengevat vinden zij dat EBN:
1. Meer leiderschap in de energietransitie

mag tonen
Stakeholders vinden dat EBN onvoldoende het voortouw neemt in de energietransitie. De kernwaarde
‘durft voorop te lopen’ wordt matig herkend en stakeholders zien EBN nog onvoldoende als de innovatiepartner voor het ontwikkelen van nieuwe energieoplossingen en toepassingen. Stakeholders verwachten
een meer (pro)actieve houding en een voortrekkersrol. Zij vinden dat EBN meer vocaler mag optreden in
het publieke debat en op sommige punten kritischer
kan optreden richting haar aandeelhouder.

Stakeholderonderzoek - Energie Beheer Nederland (EBN)

2. Strategische koers nog verder uitbouwen

Stakeholders vinden de gekozen koers in grote tot
zeer grote mate passen bij EBN en steunen de transitie die EBN doormaakt van gasbedrijf naar partner in
de energietransitie. Maar liefst 87% van de stakeholders vindt dat EBN een rol te spelen heeft in het versnellen van de energietransitie in Nederland. Hierbij
blijft het wel belangrijk om te duiden hoe EBN die rol
als ‘versneller van de energietransitie’ vormgeeft en
om de meerwaarde van EBN op de verschillende terreinen waarin zij opereert, structureel te laten zien.

3. Haar verbindende kracht verder

moet uitbouwen
Stakeholders zien en waarderen de verbindende rol
die EBN pakt in de energietransitie. Ze zien kansen
voor EBN om deze rol verder uit te bouwen en te
versterken. Bijvoorbeeld door meer de dialoog met
het publiek en de politiek (o.a. via de geïnformeerde
dialoog) te faciliteren en het benodigde maatschappelijke draagvlak te creëren voor o.a. de aardwarmtesector, gas als (betaalbare) transitiebrandstof en initiatieven die worden ontplooid om te komen tot een
duurzame energievoorziening.
4. Haar rol en mandaat verder moet

verduidelijken
Op het vlak van aardwarmte en CO2-opslag geven
stakeholders aan dat kennisontwikkeling en -deling
en participatie de belangrijkste manier is waarop EBN
de sectoren kan versnellen en versterken. Op deze
gebieden, maar ook op andere gebieden, vindt men
het echter belangrijk dat de rol van EBN duidelijker
wordt en bovendien wettelijk wordt verankerd.
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6. In dialoog met onze omgeving
In 2021 heeft EBN ingezet op het verder versterken
van de dialoog in Nederland over de energietransitie. Daarbij wil EBN het gesprek initiëren en faciliteren, maar ook zelf een stem zijn in dat gesprek.
Stakeholders zijn over het algemeen tevreden over
de zichtbaarheid van EBN op het vlak van aardwarmteprojecten, in de brede discussie rond geothermie,
rondom het SCAN onderzoek en in CO2-opslag projecten. Ongeveer een derde van de respondenten
vindt EBN echter onvoldoende zichtbaar op de andere domeinen. Vooral in de discussie rondom aardgas
en op het thema waterstof vinden stakeholders dat
EBN meer haar stem kan laten horen.
De inforgraphic die EBN ieder jaar uitbrengt, geniet
grote bekendheid onder stakeholders en draagt
volgens hen in belangrijke mate bij aan het gesprek
over de energietransitie. Ook met de website ‘Energie in Nederland’, het jaarlijks Energieontbijt en het

Stakeholderonderzoek - Energie Beheer Nederland (EBN)

boek ‘Zo werkt energie in Nederland’ weten we onze
stakeholders te bereiken, informeren en inspireren.
Uiteraard blijven we ons ook in 2022 actief inspannen voor de dialoog in Nederland over energie en de
energietransitie. En blijven we monitoren welke impact deze inspanningen hebben.
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