
 

 

 

Highlights 2019
• Vergunning derde windmolen verleend. Geen bezwaren uit de omgeving. 

• Aanvullende samenwerkingsafspraken in relatie tot Concessievergoeding 

• 1e fase openbare verlichtingsnet op gelijkstroom gerealiseerd

• Goed bezochte informatiedag Groen Gas Installatie 

• Diverse publicaties in lokale en landelijke media

• Verdere fine tuning onderlinge samenwerking

Concessierapportage 2019 Nieuw Reijerwaard (onderdeel Dutch Fresh Port)
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Introductie
De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard 

(GRNR) wil voorop staan als het meest duurzame 

agro/vers/food-logistieke bedrijventerrein van 

Europa als het gaat om productie, distributie en 

levering van duurzame energie. Na een innovatief 

aanbestedingsproces heeft de GRNR in juli 2017 

gekozen voor ENGIE als duurzame partner voor de 

komende 25 jaar. Samen met de GRNR ontwikkelt 

ENGIE dit gebied als Hot Spot voor duurzame 

energie. Jaarlijks rapport ENGIE over de voortgang 

van de concessie op basis van de voorgeschreven 

rapportageonderdelen zoals vastgelegd in artikel 

18.6 van de concessieovereenkomst. 

De resultaten in het tweede jaar van de concessie 

stonden in het teken van het verder organiseren van 

de onderlinge samenwerking en het realiseren van 

een stabiele basis voor de duurzame opwekking van 

energie.

Slimme batterij
Opslag van energie is een belangrijk onderdeel 

van het energiesysteem van de toekomst. 

Sinds maart 2018 voert ENGIE testen uit met 

de slimme batterij (FCR unit). Hiermee is een 

belangrijke eerste stap gezet richting een Smart 

Energy System in het gebied. De DCMR stelt een 

maatwerkkader voor de milieuvergunning op.  

Openbare verlichting 
op gelijkstroom
Een gelijkstroomnetwerk voor openbare 

verlichting maakt een energienetwerk 

robuuster en biedt kansen voor flexibiliteit, 

lokale opwek en besparing. In 2019 is de 

eerste fase van het openbare verlichtingsnet 

op gelijkstroom aangelegd en in Q1 2020 

opgeleverd. Hiermee is ongeveer 70% van het 

totale OV-netwerk aangelegd en in bedrijf.  

Geothermische warmte
Voor een warmtenetwerk zijn warmtebronnen nodig. Geothermische 

warmte is een van de kansrijke en duurzame warmtebronnen in de 

regio rond Nieuw Reijerwaard. Om dit mogelijk te maken, heeft ENGIE 

een opsporingsvergunning geothermie aangevraagd. Medio 2020 

wordt duidelijk of deze aanvraag wordt toegewezen.

Smart Energy System
Met het vollopen van het terrein en de ontwikkelingen rond de 

energietransitie, wordt steeds zichtbaarder hoe het energie-systeem 

van de toekomst er uit moet gaan zien. Samen met stakeholders 

als de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, RVO, Stedin en de 

provincie Zuid-Holland wordt onderzocht met welke stappen 

netcongestie kan worden voorkomen. Samen met bedrijven wordt 

verkend hoe ook de bedrijfsvoering en mobiliteit slimmer kunnen 

worden gemaakt.  

• 1 Energie concept
• 1 ESCO concept
• 2 Financieringsvoorstellen
• 1 Aanbieding openbare verlichting op gelijkstroom

• 4 nieuwe vestigers
• 3 kennismakings/adviesgesprekken
• 2 follow up gesprekken

• Start realisatie openbare verlichting op gelijkstroom

•  Openbare verlichting op gelijkstroom

Offertes

Vestigers

Opdracht

Realisatie

Warmte- en koudenetwerk
Met een aantal potentiele vestigers is bekeken of 

er kansen liggen in de onderlinge uitwisseling van 

warmte en het delen van koelinstallaties. Dit blijkt 

inderdaad mogelijk te zijn en de mogelijkheden 

zijn nader onderzocht. Ook de koppeling met de 

nabijgelegen bedrijventerreinen en woningen is 

kansrijk. In overleg met de stakeholders wordt 

verder gewerkt aan een mogelijke Business Case.

Groen Gas Installatie (Renegie Circulair)
Samen met de Barendrechtse onderneming RENES 

AGF Recycling Services ontwikkelt ENGIE een volledig 

plantaardige Groen Gas Installatie op Nieuw Reijerwaard.  

Het plantaardige restafval van lokale bedrijven wordt ingezet 

om Groen Gas op te wekken. Lokale, groene en duurzame 

energie in optima forma. Naar verwachting wordt 9 miljoen 

Nm3 gas per jaar opgewekt (gasverbruik van ca. 7.000 

huishoudens). De installatie zorgt samen met de afname van 

vervoersbewegingen voor een reductie van 23.000 ton  

CO2 en verlaging van fijnstofniveaus.

PV
De bedrijven op Nieuw Reijerwaard wekken

elektriciteit op met hun eigen zonnepanelen. 

Daarnaast onderzoeken de 

gemeenschappelijke Regeling Nieuw 

Reijerwaard en ENGIE de mogelijkheden 

tot realisatie van innovatieve manieren om 

zonnepanelen in te zetten ten behoeve van 

bijvoorbeeld de openbare verlichting. 

Communicatiestructuur 
Op regelmatige basis vindt er management 
overleg plaats tussen de GRNR en ENGIE.  
Eenmaal per jaar is er een bestuurlijk overleg. 
Daarnaast overleggen de diverse projectteams 
regelmatig over de realisatie van de 
afzonderlijke projecten.

Risico’s, knelpunten, storingen en 
maatregelen
In de realisatie van duurzame en innovatieve 
projecten blijkt de business case een belangrijk 
knelpunt om tot realisatie te komen.  De GRNR 
en ENGIE hebben in 2019 onderzocht hoe de 
GRNR hier een bijdrage aan kan leveren. Dit 
is gelukt bij het Groen Gas project: dankzij de 
mogelijkheid tot het pachten van de benodigde 
ruimte voor de installatie is realisatie van het 
project dichterbij gekomen.
Op concessieniveau zijn er afspraken gemaakt 
over de onderlinge samenwerking: partijen 
hebben afgesproken samen intensief toe te 
werken naar oplossingen voor vestigende 
bedrijven. 

Afwijkingen, tekortkomingen en 
maatregelen
De ontwikkeling en realisatie van het 
energiesysteem loopt parallel aan de aankoop 
van percelen, de infrastructurele inrichting en 
volloop van het gebied. Het blijkt uitdagend 
om vestigende bedrijven te activeren tot 
deelname. Hieraan wordt de komende 
periode extra aandacht besteed. De GRNR, de 
gemeenten en ENGIE zoeken daarbij samen 
naar het meest optimale samenwerkingsmodel.

Windmolens
In 2019 is, naast de omgevingsvergunning voor windmolens 

1 + 2, ook de vergunning voor windmolen 3 verleend. Tegen 

het verlenen van de vergunning voor de 3e windmolen 

zijn geen bezwaarschriften ingediend. De vergunning is nu 

onherroepelijk.

Daarnaast heeft ENGIE in 2019 een positieve SDE+ 

beschikking ontvangen voor windmolens 1 + 2. De SDE+-

ronde in het najaar van 2019 was overtekend. Daarom wordt 

in het voorjaar van 2020 de SDE+ aanvraag voor de 3e 

windmolen opnieuw ingediend. 

Naar verwachting kan in 2021 gestart worden met de bouw 

van de drie windmolens. Na realisatie leveren de windmolens 

naar verwachting voldoende stroom voor ca. 6.000 

huishoudens.


