Samen werken we aan
een duurzaam energiesysteem
op Nieuw Reijerwaard
Wij komen graag met u in contact!

Samen met de bedrijven, de overheid en omwonenden, vorm geven aan
een duurzaam, lokaal, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem op
en rond Nieuw Reijerwaard. Dat is de ambitie van ENGIE.

Wat kan ENGIE betekenen voor uw bedrijf?
Efficiëntie en kostenverlaging
Onze doelstelling is om samen met de
bedrijven op Nieuw Reijerwaard meer
energie op te wekken dan nodig is voor de
gebruikers in het gebied. Hiervoor zetten
wij in op technieken als windmolens en
zonnepanelen, maar richten we ons ook
innovaties als slimme opslag, levering van
koude en warmte en een koppeling met
mobiliteit en vervoer.

Door verschillende technische energieoplossingen efficiënt en slim aan elkaar te
koppelen, levert dat verschillende voordelen op. Een goed ingericht gebied zorgt
ervoor dat het vestigingsklimaat verbetert.
Daarnaast leidt een volledig geïntegreerd
energiesysteem tot forse efficiëntieslagen in
kosten en energieverbruik. Dat maakt het
vestigingsklimaat in een duurzame locatie
als Nieuw Reijerwaard ook in financieel
opzicht aantrekkelijk.

Het beste resultaat behalen we met een
duurzame basis: binnen de muren van uw
bedrijf. Al voordat u begint met het ontwerpen van uw nieuwe gebouw, denken
we graag met u mee over verduurzaming
en innovatie. En hoe we door slim samen
te werken efficiënter kunnen werken. En
zo kosten en energieverbruik kunnen
besparen. Onze technisch specialisten zijn
letterlijk van alle markten thuis en adviseren
u graag bij uw uitdagingen.

Een greep uit ons
aanbod voor bedrijven
• Warmte en koude as-a-service
• Laadpalen
• Duurzaam beheer en onderhoud
•	Zonnepanelen (inclusief lease
en financiering)
• Koeltechniek
• Energie- en besparingsadvies
• Windenergie
• Installatiewerkzaamheden
• Warmteterugwinning- en
uitkoppeling
• Vraagsturing
• Securityoplossingen
• Smart Mobility
• Groen gas oplossingen
• Levering groene stroom
• Energiemanagement

ENGIE als duurzame partner voor
Nieuw Reijerwaard
De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw
Reijerwaard heeft voor ENGIE gekozen
als duurzame partner. Samen ontwikkelen
wij Nieuw Reijerwaard als hot spot voor
duurzame energie, en wordt daarmee het
meest duurzame agrologistiek terrein van
Nederland. Dit bereiken wij niet alleen:
Samen met de vestigende bedrijven willen
wij een duurzaam energiesysteem realiseren
voor energieopwekking, -distributie,
en -consumptie.
Innovatieve oplossingen
Wij ontwikkelen een duurzaam energiesysteem door continu de mogelijkheden af te
wegen en de nieuwste technieken toe te
passen. Zo werken we bijvoorbeeld aan
een gelijkstroomnetwerk voor de openbare

verlichting, waar ook bedrijven op aangesloten kunnen worden. Met behulp van lokaal
opgewekte energie van zonnepanelen en
de inzet van slimme opslagoplossingen als
bi-directionele laadpalen, komen we tot een
smart lokaal systeem met potentie breder
gebruik in mobiliteits- en securityoplossingen. Maar ook innovatieve oplossingen
zoals predictive maintenance en koeling-asa-service hebben continu onze aandacht.
In de ontwikkeling van deze en nieuwe
initiatieven neemt ENGIE een leidende rol
aan waar u als bedrijf op Nieuw Reijerwaard
van kunt profiteren en waarbij verbetering
van het vestigingsklimaat, verduurzaming en
kostenefficiëntie hand in hand gaan.
Expertise en professionaliteit
ENGIE is minimaal 25 jaar aanwezig op
Nieuw Reijerwaard. Naast de innovatieve en

duurzame oplossingen kunt u ook rekenen
op langdurige beschikbaarheid van expertise en commitment voor de lange termijn.
Iedere vijf jaar zullen wij (indien gewenst)
een energieadvies uitbrengen met de beste
oplossingen voor uw bedrijf.
Wij komen graag met u in contact
Om alle mogelijkheden zo goed mogelijk te
benutten komen we graag met u in contact.
Al voordat u heeft besloten uw bedrijf te
vestigen op Nieuw Reijerwaard. Door in de
ontwikkelingsfase met u in gesprek te gaan
wordt het mogelijk uw bedrijf te integreren
in het energiesysteem. In deze fase zijn alle
opties nog binnen bereik. Graag stellen wij
ons voor en denken mee over met uw
energievraagstukken. ENGIE gaat voor u
aan de slag om terug te komen met de
beste maatwerkoplossing.

Meer weten?
Neemt u contact op met Ingrid Voit (+31 88 484 12 94)
of Anton de Boer (+31 88 484 30 09).
U kunt ons ook mailen: nieuwreijerwaard.nl@engie.com.
Of kijk voor meer informatie op

engie-nieuwreijerwaard.nl

