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Van kennismaking tot aanbieding

A KENNISMAKINGSGESPREK EN ORIËNTATIE
Tijdens een eerste kennismaking vertellen we graag meer 
over de beschikbaarheid van kavels, het AGF-label, de 
kaders in het bestemmingsplan, het parkmanagement, de 
duurzaamheidsambitie en de grondprijs. De belangrijkste 
informatie wordt u ook toegezonden. Van u als klant vragen 
wij een samenvatting van de bedrijfsactiviteiten en inzicht in 
de behoefte, ambitie en intentie voor de toekomst (onder 
andere gewenste kaveloppervlakte, zichtlocatie e.d.). Wilt 
u als ontwikkelaar een kavel kopen, dan moet duidelijk zijn 
wie de eindgebruiker wordt. Aan de hand van de door beide 
partijen geleverde informatie, kunnen u en wij ons verder 
oriënteren.

 B VERKENNENDE GESPREKKEN 
Past uw bedrijfsprofi el in het te ontwikkelen agro-food 
cluster, dan vinden de volgende periode diverse gesprekken 
plaats. In eerste instantie komt aan de orde waar u 
zich binnen Dutch Fresh Port zou willen vestigen. Wij 
onderzoeken in hoeverre deze wens zich verhoudt tot 
beschikbaarheid van het kavel en of er een rendabele 
restkavel overblijft. 

Met diverse functionarissen binnen de GRNR en 
de gemeente (zoals de vergunningverlener, het 
dagelijks bestuur, de bedrijfscontactfunctionaris en de 
stedenbouwkundige) bespreken wij reeds in dit stadium 
of aanpassingen nodig zijn voor de komst van uw 
bedrijf. Uiteraard worden de aandachtspunten door ons 
gecommuniceerd. 

Op basis van deze gegevens worden de gesprekken 
vervolgd en werken we toe naar een programma van eisen, 
een planning en een schetsontwerp.

 C  AANBIEDING
De gesprekken leiden uiteindelijk tot een aanbieding, 
met daarbij de kaveltekening, de totale kavelprijs en de 
standaard wijze waarop een kavel t.z.t. bij overdracht zal 
worden opgeleverd. De GRNR licht de aanbieding toe. 
Ook het vergunningenproces en de mogelijkheden voor 
maatwerk op het gebied van energie, sociale ambitie en 
parkmanagement komen aan de orde.

DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE 
VOOR U ALS ONDERNEMER OF 
PROJECTONTWIKKELAAR OP EEN RIJ



32

In dit document leggen wij uit welke stappen u als klant doorloopt om van interesse in een kavel tot start van uw 
bedrijfsgebouw te komen. Het geschetste proces is zoals wij het voor ogen hebben. Wij realiseren ons dat iedere 
klant eigen wensen en behoeften heeft. Wij bieden dan ook maatwerk voor elk proces en elke aanbieding.

Voorreservering Reservering

A VOORRESERVERING

• Kosten: afhankelijk van kavelgrootte en termijn 
van voorreservering, startend bij € 10.000,-   
excl btw. Deze kosten worden later verrekend met 
de koopsom. Ze worden niet terugbetaald indien de 
ontwikkeling niet doorgaat.

• Termijn van maximaal 6 maanden.

• 1 voorreservering per klant en per kavel.

Als u zich kunt vinden in de aanbieding, stellen wij een 
voorreservingsovereenkomst op. Deze wordt zowel 
voorgelegd aan u als aan het Dagelijks Bestuur (DB). Indien 
beide partijen akkoord zijn, wordt een moment ingepland 
voor ondertekening van de voorreservering.

B UITWERKING
In de zes maanden na ondertekening van de voorreservering 
heeft u de gelegenheid de plannen verder uit te werken. 
Wij geven daarvoor de benodigde handvatten mee. In deze 
periode zullen regelmatig overleggen plaatsvinden over uw 
bouwplannen met onder andere het technisch team, 
de jurist van de GRNR en met ENGIE (onze concessiehouder 
voor energie). Uw voorlopig ontwerp (VO) legt u alvast voor 
aan de gemeente Ridderkerk in een vooroverleg.

 A RESERVERING 

• Kosten: 2,5% van de koopsom. Deze kosten 
worden later verrekend met de koopsom. Ze 
worden niet terugbetaald indien de ontwikkeling 
niet doorgaat.

• Termijn van maximaal 6 maanden, of langer als het 
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning 
op zich laat wachten.

Indien aan het einde van de voorreserveringsperiode nog 
steeds alle lichten op groen staan, wordt een reserverings-
overeenkomst opgesteld. Ook de reserveringsovereenkomst 
wordt voorgelegd aan u en aan het DB. Ook hiervoor geldt 
dat er een afspraak wordt ingepland om de reserveringsover-
eenkomst te ondertekenen. 

B UITWERKING
Gedurende de reserveringsperiode krijgt u de gelegenheid 
om uw plannen defi nitief te maken tot een zogenaamd defi -
nitief ontwerp (DO). Naast de verdere concretisering van uw 
plannen maken we afspraken over de planning, de concrete 
invulling van deelname aan parkmanagement, sociale ambitie 
en (duurzame) energie. 

 C  OMGEVINGSVERGUNNING
Vervolgens kunt u de omgevingsvergunning aanvragen bij 
de gemeente Ridderkerk. De gebruikelijke termijn voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning is acht weken. Binnen 
die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen de termijn 
eenmalig met zes weken te verlengen. 
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Koopovereenkomst Levering en bouw

A  KOOPOVEREENKOMST
Nu uw plannen zijn uitgewerkt en getoetst en alle 
bijkomende afspraken zijn gemaakt, stellen wij een 
koopovereenkomst op. Deze koopovereenkomst wordt 
wederom voorgelegd aan u en aan het DB. Ook voor 
de ondertekening van de koopovereenkomst wordt een 
afspraak ingepland. 

A NOTARIËLE LEVERING
Zodra u beschikt over een onherroepelijke 
omgevingsvergunning, kan transport (de juridische levering) 
bij de notaris plaatsvinden en leveren wij de kavel op 
conform de gemaakte afspraken. Voor deze gelegenheid 
nodigen wij graag een fotograaf uit. Daarnaast geven we 
in overleg aandacht aan de levering op onze website en 
verzenden we een persbericht.

B START BOUW
U kunt starten met de realisatie van het nieuwe pand. 
Hartelijk welkom op Dutch Fresh Port!



IN DIT GEBIED GELDEN DE VOLGENDE REGELS BINNEN HET PROVINCIAAL 
INPASSINGSPLAN:
• Maximale bouwhoogte 30 meter.

• Percelen zijn opgedeeld in voorterrein en bouwvlak. Het voorterrein van 35 meter 
is bedoeld voor parkeren, laad- en losplaatsen en manoeuvreerruimte. Het bouwvlak 
is bijna volledig te bebouwen. Groen- en watercompensatie is op gebiedniveau 
geregeld.

• Kaveldiepte: ca. 150 meter (variaties mogelijk tussen 60-240 meter).

• Aan hoofdactiviteit gerelateerde kantoorfuncties: max. 50% van het 
bedrijfsvloeroppervlak en max. 3.000 m² per bedrijf.

IN DIT GEBIED GELDEN DE VOLGENDE REGELS BINNEN HET 
BEELDKWALITEITSPLAN:
• Grote bedrijfshallen: sober en neutraal.

• Kantoorruimtes en ondersteunende diensten: representatief, onderscheidend van de 
bedrijfshallen, stralen eigen identiteit en allure uit.

• Laad- en losperrons (docks) met opstel- en manoeuvreerruimte: grote verharde 
oppervlaktes van minimaal 35 meter vanaf de perceelgrens, bij voorkeur gesitueerd 
aan de zijde van de bedrijfslanen.

• Aan zijde bedrijfslanen bevinden zich de logistieke entrees van de bedrijven.

• Rooilijn bij voorkeur 35 meter achter de perceelgrens direct achter het voorterrein.

WIE KAN ZICH HIER VESTIGEN?
Dit gebied biedt ruimte aan 
bedrijven in de agro, vers en 
foodlogistiek of daaraan 
gerelateerde bedrijfsactiviteiten in 
de milieucategorie tot en met 4.1. 

WAT KOST EEN KAVEL? 
Neemt u voor de prijs per 
vierkante meter contact met ons 
op. De kavelgrootte is fl exibel.

KAVELS
TE KOOP!

Nieuw Reijerwaard is 
onderdeel van Dutch 

Fresh Port. In het gebied 
is 96 ha uitgeefbaar.

WELKOM OP 
DUTCH FRESH PORT!

WAT IS DUTCH FRESH PORT?
Bedrijventerrein Dutch Fresh Port is hét internationale agro, vers en foodlogistiek centrum van Nederland. 
Dutch Fresh Port bouwt voort op het bevlogen ondernemerschap van generaties koplopers in deze specialistische 
branche. In dit gebied is 71 procent van de top 50 bedrijven in Nederland gevestigd. Samen behalen zij 25 procent 
van de gehele omzet in de sector. Dutch Fresh Port biedt groeiruimte aan succesvolle ondernemers die vernieuwing, 
slimme samenwerking en duurzaam ondernemen vanzelfsprekend vinden. 



Located at        Dutch Fresh Port

Connect to grow.
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Postbus 4010
2980 GA Ridderkerk

+31 180 2000 30 
info@nieuwreijerwaard.eu

WAT DOET DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NIEUW REIJERWAARD (GRNR)? 
De GRNR houdt zich bezig met grondverwerving, het bouwrijp maken van alle grond, het 
aanpassen van de infrastructuur (waaronder de reconstructie van de Verbindingsweg, 
de herinrichting van de IJsselmondse Knoop en het aanleggen van de bedrijfslanen), de 
inrichting van de openbare ruimte en de uitgifte van grond aan bedrijven die zich in dit 
gebied willen vestigen.  
De GRNR is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. De omgevingsvergunning moet u 
aanvragen bij de gemeente Ridderkerk. 

WAT IS IN DE PRIJS INBEGREPEN?
• Glasvezelaansluiting en nutsaansluiting tot aan de kavel.

• Water- en groencompensatie (regeling op gebiedsniveau).

• Hek of keerwand tussen perceel en berm + gestandaardiseerde inritten.

• Advies over duurzame energiehuishouding.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het voorbelasten van de eigen kavel en is 
automatisch lid van parkmanagement. Jaarlijkse contributie wordt gezamenlijk vastgesteld.

De GRNR begeleidt het contact met de vergunningverlener en andere betrokken organisaties


