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Betreft: Bijna energieneutraal bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard VERZONDEN 1 3 JULI 2015 

Geacht bestuur, 

Met deze brief informeren wij u over de motie 'Onderzoek mogelijkheden naar bijna energieneutraal 
bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard' d.d. 21 mei 2015 van de gemeenteraad Ridderkerk. 

Energie is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van onze samenleving. Met de afnemende 
beschikbaarheid van fossiele brandstoffen is een overgang naar een duurzame energiehuishouding noodzakelijk. 
Daarbij levert de gebouwde omgeving de grootste bijdrage aan de C02-uitstoot. Derhalve is het realiseren van 
duurzame nieuwbouw onontbeerlijk. Het nut en de noodzaak voor het realiseren van een energiezuinig 
bedrijventerrein is evident en biedt bovendien tal van kansen. 

Met de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is er de kans om vroegtijdig duurzaamheid mee te 
nemen. De gemeenteraad van Ridderkerk benadrukt het belang van de ontwikkeling van een duurzaam en groen 
bedrijventerrein in de motie. Tevens is het komen tot burgerparticipatie, financiële participatie en beheer door een 
lokale energiecorporatie een zeer belangrijke component. 

Wij verzoeken het algemeen bestuur uitwerking te geven aan de motie en uw reactie hierop te geven. 

Wij hebben de gemeenten Barendrecht en Rotterdam geïnformeerd over de motie. 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 



MOTIE VAN DE RAADSLEDEN PETER MEIJ (CDA), TJALKE ALKEMA (CU), BJÖRN ROS 
(D66\GL), HANS IPSKAMP (LEEFBAAR RIDDERKERK) EN ANTON ROTTIER (SGP) INZAKE 
ONDERZOEK MOGELIJKHEDEN NAAR BIJNA- ENERGIE NEUTRAAL BEDRIJVENTERREIN 
NIEUW REIJERWAARD 

Voorgesteld: 21 mei 2015 

Nr. 2015-46 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 148684, agendapunt 7, tot vaststelling van het Programma Duurzaamheid 2015-2018; 

overwegende dat: 

1. de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam en groen bedrijventerrein in Nieuw 
Reijerwaard een speerpunt is en derhalve een hoge prioriteit heeft; 

2. economie en duurzaamheid één geheel vormen en energie in zijn huidige vorm steeds 
schaarser en duurder wordt en het daarom goed is om juist om economische redenen 
naar alternatieve vormen te zoeken; 

3. overeenkomstig Europees en landelijk overheidsbeleid in 2020 alle nieuwe gebouwen 
bijna-energieneutraal moeten zijn.(Met een bijna-energieneutraal gebouw wordt: een 
'gebouw met zeer hoge energieprestatie' bedoeld. De dicht bij nul liggende of zeer lage 
hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit 
hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare 
bronnen wordt geproduceerd te bevatten'. Voor utiliteitsgebouwen worden per 
gebruikersfunctie verschillende eisen gesteld.); 

4. een energiezuinig bedrijventerrein marktvoordelen biedt ten opzichte van andere 
bedrijventerreinen; 

5. uit onderzoek blijkt dat er veel concrete, haalbare doelstellingen zijn te effectueren op 
gebied van duurzame en groene bedrijventerreinen; 

6. een ESCo (Energy Service Company) kan zorgen voor energiebesparende maatregelen. 
ESCo's maken gebouwen energie-efficiënt, ontzorgen volledig en worden uitbetaald als 
de energierekening ook echt lager is; 

7. een smart grid (intelligent energienetwerk) mogelijkheden biedt om de duurzaam 
opgewekte elektriciteit (windmolens en zonnepanelen) lokaal te distribueren. Een smart 
grid kan ook gebruikt worden voor distributie van warmte en/of koude. Hiermee kan 
warmte en koude voor de verwarming van kantoren en bedrijfshallen en de koeling voor 
kantoren uitgewisseld en opgeslagen worden; 

8. bijna-energie neutraal werken de lokale economie kan stimuleren en er voor kan zorgen 
dat de koopkracht van de bewoners niet achteruit gaat door de hoge energieprijzen; 

is van mening dat: 

de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard hèt moment is om werk te 
maken van energie-efficiënte maatregelen om zo te komen tot een bijna-energieneutraal 
bedrijventerrein; 
er onderzocht moet worden of een ESCo gerealiseerd kan worden; 
er bij de (eventuele) inpassing van windmolens gestreefd moet worden naar een maximale 
burgerparticipatie en financiële participatie, waarbij opbrengst zowel in energie als in middelen 
ten goede komen aan de participanten en/of de sociale kwaliteit van Ridderkerk West en 
Rijsoord; 
er onderzocht moet worden of de opgewekte energie van de drie windmolens door een lokale 
energiecorporatie in beheer kan worden genomen, waarbij de regie bij de gemeente blijft; 
er onderzocht moet worden of de inwoners in de directe omgeving van de windmolens in 
Nieuw Reijerwaard de optie aangeboden kunnen krijgen om aandelen te kopen in het lokale 
windmolenproject in Nieuw Reijerwaard (niet alleen de lasten maar ook de lusten); 

verzoekt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard hieraan uitwerking te 
geven en ons uw reactie op dit hierbij gedaan verzoek te geven; 



verzoekt het college om deze motie ter kennis te brengen van de het algemeen en dagelijks bestuur 
van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de raden en colleges van de gemeenten 
Barendrecht en Rotterdam; 

roept zijn vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard op te bevorderen dat aan deze motie uitvoering wordt gegeven; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden, 

Peter Meij, CDA Tjalke Alkema, Christenunie Björn Ros, D66/GroenLinks 

Hans Ipskamp, Leefbaar Ridderkerk Anton Rottier, SGP 
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