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Energieneutraal gebied Nieuw Reijerwaard
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De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) wil voorop staan 

als het meest duurzame agro/vers/food-logistieke bedrijventerrein van Europa

• Inclusief de productie, distributie en levering 

van duurzame energie

• Innovatieve hotspot voor de opwekking van 

duurzame energie

• Te vestigende bedrijven voorzien van 

elektriciteit, warmte en koude

• Deze bedrijven een aandeel te geven in 

de concessie
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Energieneutraal gebied Nieuw Reijerwaard
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ENGIE geselecteerd als concessiehouder voor de productie en exploitatie van 

duurzame energie voor een periode van 25 jaar

Concessie onderdelen
• Hot Spot voor Duurzame Energie 

• 3 windturbines elk 2,5 MW

• ZonPV, energieopslag, FCR onbalansmarkt

• Gelijkstroomtoepassingen OV DC-net
• Warmtenet

• ESCo – koude en warmte

• X as a Services

• Mobiliteit

• Innovatie
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Unieke positie: Green Field Innovatie en Energiesystemen

• Klaar voor het heden, de toekomst én de energietransitie 

Urgent: de infrastructuur wordt NU aangelegd!!

Op verzoek van de concessieverlener: energie-infrastructuur

Verschillende gebiedsactoren: gemeenschappelijke regeling, 

netbeheerder, concessiehouder en vestigende bedrijven

Open innovatie: met verschillende actoren samen werken aan innovatie

Onderdeel van de DOE-lijn Smart Multi Commodity Grid Zuid Holland

Oplossing: duaal AC en DC-net

….En een duaal-elekriciteitsnet is een belangrijke accelerator
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De Newtonpendel als metafoor voor 

bi-directionele energieoverdracht

15-4-2019

Door DemonDeLuxe (Dominique Toussaint) - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https:/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1031903


✓ Op praktijkschaal realiseren van  DC-net i.c.m.  AC-net

✓ Ervaring opdoen met (een combinatie van) AC en DC op 

gebiedsniveau in een Green Field

✓ Leereffecten benutten in projecten/op locaties elders 

(onderdeel van DOE-lijn SMCG)

✓ Door middel van DC-net ruimte bieden aan nieuwe bronnen 

van energie zonder omvormers in te zetten

✓ Een energienet voor Nieuw Reijerwaard realiseren dat klaar

is voor de toekomst

Doelstelling duaal-elektriciteitsnet
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AC DC
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Stakeholders

Beslisser VolgersGeïnteresseerdenBeïnvloeders

Gemeente Ridderkerk

GRNR operationeel

GRNR bestuurlijk

Qirion

StedinENGIE intern/directie

Gemeente Barendrecht Gemeente Rotterdam

Europa Rijkswaterstaat

Provincie Zuid- HollandDCMR milieudienst Rijnmond Mogelijk Nieuwe vestigers

Heembouw

Van Gelder

Aanwonenden

Omwonenden

Wet- en regelgeving

ENGIE projectteam

Andere  netbeheerders

Van der Valk

Passanten

Mogelijke samenwerkingspartners

Vergelijkbare projecten

SMCG-projecten

CityTec

Waterschap

Groene stroom coöp.

Tegenstanders

Bedrijventerreinen in de buurt
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Concessieverlener/opdrachtgever: GRNR (gemeentes Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam)

Concessiehouder/opdrachtnemer: ENGIE is eigenaar/exploitant beoogd netbeheerder DC-net

(toekomstig)beheerder openbare ruimte: Gemeente Ridderkerk

Partners:

— Stedin: netbeheer

— Qirion Hoogspaning infrastructuur

— Renes: ontwikkeling biomassa

— ENGIE RES ontwikkeling windmolens

— CityTec: openbare verlichting

Monitoring door  DOE-lijn SMCG Provincie Zuid-Holland

Samenwerking
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2018 – 2025 :  monitoren, terugkoppelen, delen en bijsturen

Beoogd tijdpad bij aanvang
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Fase 1 | 2017 – 2018  

gelijktijdig realiseren van 
een AC- net en een DC-net 
+ aansluiten openbare 
verlichting indien haalbaar

Fase 2 | 2018 - 2025
koppelen nieuwe 
gebruikers, informatie-
panelen, laadinfra-
structuur, ZonPV-parken 
e.a. 

Fase 3 | 2018 - 2042 
exploitatiefase 
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DC toepassingen OV en FCR



Ontwerp DC net Openbare verlichting
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Oranje gestreepte lijnen en kaders geven toekomstige situatie, met een aansluiting voor energieopslag en zonPV weer

+/- 350V 

DC-netwerk

ZonPV veldopstelling

DC/DC-converter

Energieopslag
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DC net Openbare verlichting
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➢ Ontwerp, realisatie en exploitatie van DC-distributienet 

ten behoeve van de openbare verlichting inclusief ruim 

340 lichtmasten, ~390 armaturen en regeltechniek

Uitgangspunt: Programma van eisen (PVE) 

van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 

Reijerwaard 

➢ Aanleg verzwaarde backbone ten behoeve 

van toekomstige innovaties (proeftuin) en mogelijk 

aansluiten van een slimme batterij 

en PV panelen

➢ Verzwaarde backbone t.b.v. proeftuin nieuwe DC 

technologie en autarkisch maken van de OV
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➢ Ringstructuur: voeden van twee kanten
➢ Verhoging beschikbaarheid en betrouwbaarheid

➢ Luminizer Lichtmanagement en sensoring

geschikt voor 350 VDC

➢ Dimmen op groepsniveau en sensorsturing

op straatniveau
➢ Foutmeldingen per lichtmast/armatuur mogelijk

➢ Ontwerp gaat uit van doorlussen in de mast
➢ Geen aftakmoffen geeft minder storingen en hogere

bedrijfszekerheid

Ontwerp DC net Openbare verlichting
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Voordelen DC-ontwerp t.o.v AC-variant  
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➢ Minder grondstoffen: minder componenten en minder koper nodig in de bekabeling, 

➢ door ringstructuur minder schakel en verdeelinrichtingen nodig en hogere betrouwbaarheid

➢ langere levensduur en minder onderhoud

➢ Minder AC/DC omzetting leidt tot energie-efficiency en minder warmteverlies

➢ Beveiliging elektronisch, schakelt sneller af dan AC-beveiliging

➢DC netwerk draagt bij aan de veiligheid van onderhoudspersoneel en passanten

➢ Geen netvervuiling, zoals blindstroom en hogere harmonischen

➢bijdrage aan netstabiliteit en betrouwbaarheid van het net
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➢ Smart storage Nieuw Reijerwaard t.b.v. Balanshandhaving Nederlands elektriciteitsnet (FCR*)

➢ Vermogen 150 kW en 90 kWh

➢ Gebruik second life batteries

➢6 x Lithium Ion Mangnesium Oxide á 15 kWh

➢ Automatisch laden en ontladen via E-STOR management

system software

➢ Connectie met Energy’s Management Platform

➢Automatische demand response signalen TENNET

Smart Storage (FLINT = Flexibility INTegration)
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* FCR = Frequentie Containmant Reserve 
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Ervaringen & aandachtspunten 



✓ Traditioneel gewend aan AC, combi-kabel bekende netbeheerder en aftakmoffen

✓ Diverse schakel/verdeelinrichtingen in een gebied i.v.m. beperkingen afstand NEN1010

✓ Bij AC openbare infra is netbeheer geregeld (in dit gebied STEDIN)

✓ Wet- en regelgeving OV op AC goed geregeld en kennisniveau bij alle betrokkenen goed

✓ Bestaande AC contracten voor onderhoud, wegbeheer, verplaatsingen, schades etc. via netbeheerder en 

wegbeheerder (STEDIN, gemeente Ridderkerk)

✓ Ontwerp en uitgangspunten in voorgaande planperiode ontwikkelfase gebaseerd op AC netwerk, inclusief 

MJOB en instandhoudingsbudget 

✓ PVE voor de inrichting van OV in het beoogde ontwikkelgebied volgens AC uitgangspunten opgesteld

Bij OV op gelijkspanning wordt alles gelijk spannend

Denkkader opdrachtgever is AC voor OV
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en anders
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➢ Weinig tot geen kennis van DC technologie, topologie en apparatuur bij stakeholders

➢ De masten en armaturen zijn toch hetzelfde, whats the problem?????

➢ Geen interesse netbeheerder Stedin in DC-netten

➢ DC-net (nog) geen openbare infrastructuur, maar een privaat net met 1 netaansluiting

➢ Vraagt politieke besluitvorming en procesaanpassing en kennisopbouw bij wegbeheerder

➢ Ontheffing nodig van de ACM voor netbeheer van een privaat net

➢ Wie wordt netbeheerder en neemt verantwoordelijkheid voor Veiligheid NEN 3140 (IV-schap)

➢ Wetgeving rond om DC en private netten anders en niet altijd duidelijk (WIBON, KLIC, tekeningen 

beheer, DC-kabels)

De spanning in de lijn neemt toe 
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➢ Koudwatervrees voor DC; lijnspanning van 230VAC naar + en – 350VDC

➢ Wegbeheerders met een AC-achtergrond krijgen te maken met DC-technologie >>> Kennis GAP!!!!

➢ Wegstructuur in plangebied deels bestaand en deels nog te ontwikkelen

➢ Lichtontwerp en mastenplan voor wegen en fietspaden aan wijzigingen onderhevig

➢ Randen plangebied deels aan te sluiten op bestaande AC-infrastructuur

➢ Fasering in aanleg afhankelijk van gronduitgifte nieuwe vestigers en niet hard in de planning

➢ Planningshorizon oplevering eerste fase verschoven van Q2-2018 naar Q3-2019!!

De spanning in de lijn neemt toe 
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✓ Opdrachtgever is ambitieus in haar duurzaamheidsdoelen/energietransitie en CO2-reductie

✓ GRNR wil graag concrete acties en vraagt concessiehouder (ENGIE) het voortouw te nemen

✓ Gestart met DC kennis-workshops en uitgebreide informatie sessies

✓ ENGIE heeft samenwerking met ervaren OV-partij CityTec gezocht >>> partnership

✓ (Heel) Veel overleg over juridische kader, samenwerking GRNR en wegbeheerder 

Ridderkerk, aanbestedingsregels, eigenaarschap DC-net en overdracht wegbeheer

Ervaringen 
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✓ Veel tijd nodig voor interpretatie wet- en regelgeving, geschikt maken PVE voor DC 

✓ betrekken, juristen, inkopers en beleidsmedewerkers GRNR en 

✓ wegbeheerders, beleidsmedewerkers gemeente Ridderkerk

✓ Oplijnen interne organisatie ENGIE en samenwerkingsverband met CityTec

✓ Lopende het traject steeds meer begrip voor DC en goede samenwerking stakeholders

Ervaringen 
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✓ In de openbare ruimte is een vrij sterke hiërarchie en gelden strakke bestuurlijke processen

✓ Politieke partijen en meningen, gemeenteraadsleden, B&W, beleidsmedewerkers

✓ vergaderagenda’s en besluitvormingstrajecten in het bekende Polderlandschap

✓ Gemeenteraadsverkiezingen tijdens ontwerp en besluitvormingsfase leiden tot slapeloze nachten

✓ Bestuurswisselingen bij GRNR en betrokken gemeentes trekken forse wissel op relatie en 

communicatie

✓ Kracht van herhaling en continu uitleg geven over DC 

Aandachtspunten 
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✓ DC is nieuw en innovatief, weinig referenties, beoordeling ontwerp en offertes lastig voor 

opdrachtgever

✓ marktconformiteit toets op aanbieding en prijs lastige hobbel in besluitvormingsfase

✓ Kosten en opbrengsten in de exploitatiefase meewegen in gunningsfase

✓ Invulling proeftuinprojecten, koppeling met energieopslag en 

zonPV worden als complex ervaren

✓ Eerst focus op primaire invulling OV, ad-on’s en proeftuin in latere fase

Aandachtspunten 
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✓ DC-net en OV slechts één van de projecten die veel aandacht vragen in het plangebied

✓ Opdrachtgever moet met beperkte organisatie aandacht verdelen over veel meer projecten en 

ontwikkelingen

✓Communicatie, verificatie en afstemming is cruciaal voor realisatie 

Aandachtspunten 
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Questions

Meer weten:

Leendert Lam rea                 Leendert.Lam@engie.com 06 22488743


