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Packagedeal Fiets in de Cleantech Regio  

Bijdrage aan fietsvoorzieningen

Wat is de ‘Packagedeal fiets’?
De ‘Packagedeal fiets’ is een pakket aan maatregelen op de  
3 grote bedrijventerreinen: Ecofactorij (Apeldoorn), De Mars 
(Zutphen) en Kloosterlanden (Deventer). Die maatregelen  
realiseren we samen met de bedrijven, parkmanagers en 
betrokken gemeenten om fietsen naar het werk te stimule-
ren. Het gaat om:

  Infrastructurele maatregelen. Gemeenten Deventer en 
Zutphen treffen infrastructurele maatregelen om fietsver-
bindingen naar en op de bedrijventerreinen te verbeteren. 

  Probeerpool en campagnes.  Maak gratis en vrijblijvend 
kennis met een e-bike of speed pedelec voor je 
woon-werkverkeer. Ga naar slimschoonreizen.nl/package-
dealfiets voor meer informatie over de probeeractie op de  
3 bedrijventerreinen.

  Een bijdrage aan fietsvoorzieningen.  Bedrijven kunnen 
een bijdrage krijgen om goede fietsvoorzieningen te reali-
seren, zoals veilige stalling en voldoende oplaadpunten. 
Daarover lees je meer in deze flyer.

Voor wie is de bijdrage aan fietsvoorzieningen 
bedoeld?
De bijdrage voor het realiseren van fietsvoorzieningen is 
alleen bedoeld voor bedrijven op de 3 grote bedrijventerrein  
in de Cleantech Regio: De Mars in Zutphen, Ecofactorij in 
Apeldoorn en Kloosterlanden in Deventer.

Waarvoor kun je een bijdrage krijgen?
Je kunt een bijdrage aanvragen voor voorzieningen die je 
medewerkers stimuleren vaker op de fiets naar het werk te 
gaan. Denk aan:
 het bouwen of opknappen van een fietsenstalling
  het verbeteren van de (sociale) veiligheid in een  

fietsenstalling
 het realiseren van laadpalen voor e-bikes
 bouw of verbouw van douches en kleedruimtes
  het realiseren van kluisjes om fietskleding of -spullen in  

op te bergen.

Heb je een voorstel dat niet precies past binnen deze  
voorwaarden? We staan open voor goede ideeën! 

Fietsen naar het werk heeft veel voordelen:  

  
meer beweging     
meer vitaliteit van uw werknemers

minder CO2-uitstoot     
gezondere leef- en werkomgeving

minder filedruk, minder parkeerdruk     
betere bereikbaarheid, betere doorstroming 

http://slimschoonreizen.nl/packagedealfiets
http://slimschoonreizen.nl/packagedealfiets


Welke bijdrage kun je krijgen?
Je kunt een bijdrage aanvragen ter hoogte van maximaal  
50% van je investering. We hanteren een richtbedrag tussen 
€5.000 en €15.000 aan bijdrage per bedrijf.

Tot wanneer kan ik een bijdrage aanvragen?
De regeling is eerder bekend gemaakt op de 3 bedrijventer-
reinen. Er zijn al aanvragen binnen, maar er is nog ruimte. 
Hierbij geldt wel: wie het eerst komt, het eerst maalt. De ver-
zoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Je 
project moet 31 december 2021 gerealiseerd zijn, dus wacht 
niet te lang!
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Ik wil een bijdrage aanvragen. Hoe werkt dit?
Om de bijdrage aan te vragen, doorloop je de volgende  
stappen:

1  Richt je verzoek aan Rob Huisman (E: rob@ml-g.nl), met 
als onderwerp ‘bijdrage voorzieningen packagedeal fiets’. 

2 Je verzoek bestaat uit twee onderdelen:
 a  Welke fietsvoorzieningen ga je treffen? Voeg de 

offerte en tekeningen van bijv. de aannemer als  
bijlage bij je aanvraag.

 b  Beschrijf de effecten die je verwacht van de voor-
zieningen én de motivatie van je bedrijf om aan de 
packagedeal deel te nemen.

3  Cleantech Regio beoordeelt je verzoek en stelt o.b.v. de 
beoordeling de maximale bijdrage vast in een ‘voorlopige 
bijdrage’.

4  Bij goedkeuring ontvang je van Cleantech Regio een 
voorschot van 50% van het maximum vastgestelde 
bedrag.

5  Je gaat aan de slag met het realiseren van de voorzie-
ningen.

6  Als de werkzaamheden zijn afgerond, informeer je Clean-
tech Regio met een fotoverslag, een korte toelichting en 
inzicht in de gemaakte kosten (bijv. met een kopie van de 
factuur van de aannemer).

7  Cleantech Regio stelt het definitieve bedrag vast o.b.v. de 
informatie uit stap 6.

8 Cleantech Regio betaalt het resterende deel aan je uit.
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