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Vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen is een hot issue. Ook het 
Ondernemers Collectief Bodegraven onderschrijft de noodzaak tot verandering. En wil 
daarom bevorderen dat de bedrijventerreinen Broekvelden en Groote Wetering een 
groenere uitstraling krijgen. Voor dat doel wordt een speciaal Groenfonds gevormd, dat is 
bedoeld om initiatieven van bedrijven op de genoemde terreinen financieel te 
ondersteunen. In samenspraak met de leden kunnen we ook projecten ondersteunen cq 
financieren in de openbare ruimte. We willen met name de aanplant van bomen op de 
terreinen bevorderen. 
 
De uitgangspunten om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit Fonds zijn relatief 
simpel: 

• Het bedrijf moet op een van de genoemde bedrijventerreinen staan en de investering 
benutten voor de betreffende vestiging 

• Het gaat om vergroenen met streekeigen/inheems plantmateriaal (goed voor de 
Zuid-Hollandse natuur!) 

• De ondersteuning is gericht op fysieke vergroening van bedrijventerreinen, en het 
plaatsen van groene inrichtingselementen op bedrijventerreinen. 

• Ook het aanbrengen van klimplanten bij hekwerken komt voor ondersteuning in 
aanmerking 

• De bijdrage bedraagt maximaal 50 procent van de daadwerkelijke kosten, met een 
maximum van 2.500 euro per onderneming 

• We leggen de nadruk op het aanplanten van bomen 

Het bestuur van het OCB stelt voor om voor dit Groenfonds een bedrag van 75.000 euro te 
reserveren. Daarvan komt 50.000 euro ten laste van de begroting voor 2022, in 2023 wordt 
25.000 euro uit de beschikbare gelden toegevoegd aan het Fonds. Afhankelijk van de animo 
kan dit bedrag in de toekomst worden aangevuld, daarover neemt de Ledenvergadering op 
voorstel van het bestuur een besluit.  
 
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Eventuele 
aanvragen moeten vooraf worden voorgelegd aan het bestuur van het OCB, betaling van de 
bijdrage volgt direct na afronding van het onderhavige project. Ieder project dat voldoet aan 
de gestelde uitgangspunten komt voor de ondersteuning in aanmerking, mits deze valt 
binnen het per onderneming gestelde maximum. 


