
 

Stimuleringsfonds Parkmanagement Verheulsweide (SPBV) 

Doel:  Het stimuleren van de vergroening van de private ruimte en/of buitenzijde van 
bedrijfspanden van reclamebelastingplichtige ondernemers op bedrijventerrein 
Verheulsweide onder meer door kennis en/of een financiële bijdrage te leveren.  

 
Het stimuleringsfonds is een initiatief van Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein 
Verheulsweide en is na een stemronde van 9 t/m 23 juli 2022 goedgekeurd door de 
deelnemers aan het ondernemersfonds Parkmanagement Verheulsweide. 
 
Voorwaarden / procedure: 

• aanvraag vooraf voorleggen voor goedkeuring aan de toetsingscommissie via 
  secretariaat@parkmanagementverheulsweide.nl; 

• de toetsingscommissie bestaat uit drie personen: een onafhankelijke voorzitter en 
twee bestuursleden van de stichting Parkmanagement Bedrijventerrein 
Verheulsweide; 

• In de aanvraag per mail aangeven: 
- aanvrager (reclamebelastingplichtige) van de bijdrage;  
- omschrijving van de investering; 
- wat de investering bijdraagt aan onderstaand opgenomen toetsingscriteria; 
- verwachte totale investering 

• toekenning op datum binnenkomst aanvraag; 

• uitkomst / akkoord van de aanvraag binnen vier weken via mail; 

• aanvraagtermijn bijdrage 1 februari 2023 – 1 juli 2023; 

• de investering / project heeft nog niet plaats gevonden voor 1 januari 2023; 

• uitvoering werkzaamheden voor 30 juni 2024; 

• totaal beschikbaar / maximale bijdrage € 150.000; 

• de maximale bijdrage voor een aanvraag bedraagt 25% per reclamebelasting-
plichtige ondernemer van het bedrag (exclusief omzetbelasting);  

• over de bijdrage is geen omzetbelasting verschuldigd;  

• de hoogte van de bijdrage, wordt per aanvraag vastgesteld maar bedraagt 
maximaal € 2.500 per reclamebelastingplichtige ondernemer; 

• na realisatie project indiening verzoek voor bijdrage via mail, hierbij toevoegen: 
- kopie factuur 
- betalingsbewijs 
- overige bewijsstukken realisatie (bv foto’s) 
- bankrekeningnummer voor betaling met naam rekeninghouder 

• indien aanvraag en indiening voor bijdrage akkoord door toetsingscommissie zal de 
penningmeester van Verheulsweide overgaan tot uitbetaling van de bijdrage; 

• Indien op basis van onjuiste informatie een aanvraag is gedaan, is de gehele 
bijdrage per direct invorderbaar door de stichting;  

• Bij verschil van inzicht besluit het bestuur van de Parkmanagement Verheulsweide.  
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De toetsingscriteria voor het project: 

• draagt bij aan de vergroening van de private ruimte en/of buitenzijde van het 
bedrijfspand en daarmee aan verbetering van de leefomgeving; 
 
voorbeelden:  
- aanplant van bomen; 
- groene dakbedekkers / groene wanden; 
- plaatsen bijenkasten / insectenhotels 
- wateropvang op eigen terrein; 

• -tegels vervangen door groen   
 
Geen bijdrage voor: 

- regulier tuinonderhoud; 

- plaatsen van zonnepanelen e.d.  
 


