Highlights 2021- Verbindende kracht in de energietransitie
verduurzaming van de
gaswaardeketen

Veerkrachtige, flexibele organisatie
Financieel
Omzet (€ MLN)

Nettoresultaat (€ MLN)

2021

2020

2021

2020

2.977

1.220

656

-364

‘Vanwege de ongekend hoge gasprijs kwam het
nettoresultaat in 2021 veel hoger uit dan verwacht.’

CO2-emissiereductie
‘EBN is gericht op het verduurzamen van het
Nederlandse energiesysteem en het realiseren
van CO2-(equivalent) emissiereductie. Met al
onze activiteiten zetten we concrete stappen
richting het toekomstige klimaatneutrale
energiesysteem. Zo dragen we
samen met onze partners bij
aan de Nederlandse
klimaatdoelen.’

Medewerkers
Aantal medewerkers

% medewerkers is vrouw

2021

2020

2021

2020

155

137

40

39,4

‘Het aantal vrouwen in senior managementposities is vijftig procent.
We vinden het belangrijk dat onze populatie divers en inclusief is.’

Stakeholderonderzoek
Reputatiescore

Great Place to Work

2021

2020

2021

2019

7,8

7,8

7,8

7,8
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Return to Nature
New Energy

Aantal joint ontmantelingscampagnes

Aantal geo-energie samenwerkingen*
2021

4

2020

3

‘We zijn betrokken bij een aanzienlijk deel van de
aardwarmteprojecten die nu in ontwikkeling zijn in
Nederland, totaal 12 projecten en samenwerkingen.
De komende jaren zal dit aantal minimaal verdubbelen.’

* Het aantal deelnames in aardwarmte projecten in 2021 stellen we vast als:
1)
Het project al lopend is
2)
Een getekende aandeelhoudersovereenkomst aanwezig is

Aantal km SCAN-onderzoek
2021

1.571
Cumulatief

2020

797

‘Het seismische onderzoek levert informatie op die
van belang is voor de opsporing en veilige en
economische winning van aardwarmte. Daarnaast
is EBN begonnen met de voorbereidingen voor
wetenschappelijke boringen.’

Waterstof, groen gas en energieopslag
‘Naast de ontwikkeling van aardwarmte heeft EBN een rol in het verkennen van
mogelijkheden voor de opschaling van de productie van duurzame gassen en de
inzet van nieuwe vormen van energieopslag.’

zie paragraaf 7.6 voor de deﬁnities en meetmethodes van de KPI's

2021

1

2020

1

‘Met 6 operators hebben we een eerste gezamenlijke
ontmantelingscampagne voorbereid van in eerste instantie
24 (vooral) oudere exploratieputten. Deze campagne loopt
in 2022 en 2023 waarna de opgedane ervaring toegepast
kan worden in volgende campagnes.’

Aantal deelnames in CCS-projecten
2021

2

2020

2

‘Door betrokken te zijn bij alle CCS-projecten in Nederland
werkt EBN aan de Nederlandse CO2-reductiedoelstelling.
Met oog op het publieke belang verbinden we partners
en brengen we kennis en expertise in.’

Our Dutch Gas
Aantal samenwerkingen
2021

185

2020

188

KV-Productie miljard m3
2021

11,7

2020

12,5

Aantal putten geboord
2021

11

‘Met Nederlands aardgas uit kleine velden kunnen we de komende jaren zelf in
een deel van de Nederlandse gasbehoefte blijven voorzien. Door meer samen te
werken en kennis te delen bereiken we meer en tegen lagere kosten. Een van de
doelen waar we samen aan werken is CO2-emissiereductie.’

2020

6

