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Onderwerp : Costa Due 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Door middel van deze brief informeren wij u over het door ons genomen besluit met betrekking tot 
het project Costa Due. 
 
Costa Due in kort bestek 
Na een ontwikkelingsgang van twee jaren heeft het project Costa Due nu zijn definitieve vorm en 
omvang gekregen. 
Costa Due richt zich op de transitie naar duurzame energievoorziening als middel voor 
economische structuurversterking in de Eemsmond-regio. Daarmee geeft de provincie Groningen 
invulling aan het advies van de IPO-Commissie Milieu (Cie. "Alders") over duurzame 
ontwikkelingspolitiek in de regio. De keuze voor de meest kansrijke transitie voor de Eemsmond-
regio komt tot stand door het betrekken van alle relevante partijen in zogenaamde 
stakeholdersdialooggroepen. De deelnemers in dit proces vertegenwoordigen de te onderscheiden 
schakels in de ketens van energievoorziening en het menselijk kapitaal. 
 
Fasering/planning 
Costa Due wil met de stakeholders werken vanuit een gezamenlijk te ontwikkelen duurzame lange 
termijn visie, die vertaald moet worden in strategische initiatieven op de korte termijn. Daarvoor is 
tijd nodig. Costa Due kent daarom de volgende fasering.  
De inzet van Costa Due wordt de komende twee jaar (2005- 2006) gericht op het eerste traject van 
"Beeldvorming", "Realisatieafwegingen" en "Systeemverdieping". Het tweede traject (2007-2008) 
na een GO / NO GO-besluit van ons college, wordt gevormd door het nagegaan welke 
veranderingen in de marktordening en de reorganisatie van de energiesector nodig zijn en hoe deze 
veranderingen in gang kunnen worden gezet. Experimenten met strategische initiatieven om de 
structuurvisie te kunnen invoeren vallen ook onder deze fase. Het derde traject, de daadwerkelijke 
invoering van de lange termijn visie volgt daarna. 
 
Clusters van dialooggroepen 
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Een belangrijk aspect van het eerste traject van Costa Due (2005-2006) is het ontwikkelen van een 
energie-aanbodsysteem dat past bij de waterstofeconomie en daarmee economische dynamiek in de 
regio te realiseren. Alle schakels van het systeem (het voorhanden hebben van voldoende biomassa, 
conversietechnologie, productie van groene energiedragers, CO2-opslag, gasbijmenging, 
gaseindgebruik, fysieke infrastructuur gassen, etc.) zijn hierbij betrokken. Deze onderwerpen zijn 
in een cluster van vier dialooggroepen ondergebracht: 

1. Industriële gassen en grondstoffen voor de industrie in Eemsmond  
2. De gassector en waterstof, opslag van CO2 in Groningen 
3. Biomassa, import en conversietechnologie 
4. Productie, distributie en gebruik van bio-fuels voor mobiliteit 

 
De noodzakelijke informatievoorziening voor de dialooggroepsbijeenkomsten zal worden verzorgd 
door de Rijksuniversiteit Groningen. De technologische, maatschappelijke en (bedrijfs-) 
economische aspecten van de beoogde transitie kunnen via de verschillende disciplines bij 
Chemische Technologie, Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieu en Technische Bedrijfskunde 
worden geleverd. Ook de procesgangen in de dialooggroepen zullen door de wetenschappers 
worden bewaakt. 
 
Projectorganisatie en financiën 
Om de slagkracht van het project Costa Due te verhogen zal het uitvoeringsonderdeel van Costa 
Due ondergebracht worden bij het uitvoeringsbureau van Energy Valley.  
Het beleidsmatige onderdeel zal zijn werkzaamheden vanuit het Provinciehuis blijven verrichten en 
zich met name richten op de voorbereiding van de tweede tranche, die gepland is voor de jaren 
2007 en 2008. 
De totale kosten voor de eerste tranche bedragen € 1.217.000,-. Met betrekking tot de dekking is 
daarbij gekozen voor een budgettair neutrale situatie voor de provincie Groningen. Grosso modo 
worden de kosten gelijkelijk verdeeld over de provincie en externe financiers. 
Naast de provincie Groningen zijn de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 
de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en het Ministerie van 
Economische Zaken belangrijke financiers van het project.   
 
Inclusief de reeds eerder toegezegde bijdrage van € 145.000,- uit MERA en Kompas hebben wij 
besloten in totaal € 543.000,- bij te dragen aan de uitvoering van het project. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten der provincie Groningen: 
 
 
 
 
  , voorzitter. 
 
 
 
 
  , secretaris. 
 
 


