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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 27 november2013
Ons kenmerk 4813.7 12013008635

Behandeld door de heer J. van der Heide (0592) 36 5372
Onderwerp: Wijziging Uitvoeringsbesluit stimulering rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen

Geachte voorzitter/leden,

Op 12 februari 2013 hebben wij het Uitvoeringsbesluit stimulering r'rjden op klimaatvriendelijke brand-
stoffen vastgesteld. Het uitvoeringsbesluit is de uitwerking van de door ons omarmde motie van uw
Staten om het gebruik van klimaatvriendelijke brandstoffen in Drenthe te stimuleren via het geschikt
maken van motoren van bestaande voertuigen voor deze brandstoffen. Voor het uitvoeringsbesluit is

een budget van € 500.000,-- voor drie jaar gereserveerd.

Bij de ontwikkeling van het uitvoeringsbesluit is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de motie van
uw Staten. Hoewel de motie enige beperkingen in zich had die in potentie effect zouden kunnen
hebben in termen van animo, is in nauw overleg met de betrokken Statenleden gesteld dat de motie
en daaruitvolgende regeling zich in de praktijk moet bewijzen. ln de regeling is daarom eind 2013 een
evaluatiemoment ingebouwd waardoor de regeling indien nodig verruimd/versmald kan worden.

Een korte evaluatie van de regeling laat zien dat in de periode van vaststelling van het uitvoerings-
besluit tot heden, ondanks diverse publicitaire acties, slechts één formele aanvraag voor ombouw is

binnengekomen. Dit betrof de ombouw van een tractor, en voor deze categorie voertuigen zijn geen
mogelijkheden binnen de huidige beleidsregel.

Met het noordelijke centrum voor duurzame mobiliteit, Energy Expo, is besproken welke wijzigingen
kunnen worden doorgevoerd om de regeling alsnog succesvol te maken. De volgende wijzigingen zijn
als gevolg van deze consultatie in de herziene regeling doorgevoerd.



1 . De leeftijdsgrens van vijf jaar is vervallen.
2. Naast personenwagens en bestelbusjes wordt het uitvoeringsbesluit ook opengesteld voor vracht-

auto's, bussen, tractoren en overige landbouwvoertuigen.
3. Voor Groengas is ook een actieradiusverhogende maatregel, de plaatsing van een extra tank, aan

het uitvoeringsbesluit toegevoegd.
4. Voor elektrisch vervoer is een bijdrage in de aanschaf van een laadpaal aan het uitvoeringsbesluit

toegevoegd.
5. ln de herziene beleidsregel zijn bijdragen voor de aanschaf van nieuwe voertuigen op (bio-)CNG/

LNG opgenomen.
6. De aanwaag- en vaststellingsprocedure is vereenvoudigd.

Met betrekking tot de financiële bijdrage voor de wijzigingen 2 tot en met 5 is onderstaande matrix van
toepassing. De vastgestelde bedragen voor wat betreft de mogelijkheden voor ombouw betreffen een
bijdrage van gemiddeld de helft van de kostenombouw. De bijdrage voor een laadpaal betreft ge-

middeld de helft van de aanschafkosten. De bijdrage voor nieuwe (bio-)CNG/LNG-voertuigen is geen

bijdrage in de aanschaf, maar een stimulerende tegemoetkoming voor de concessies die een groen-
gasrijder moet doen met betrekking tot beperkte actieradius en (voorlopig) beperkte beschikbaarheid
van vulpunten.

Argumentatie per wijziging
1 . De leeftijdsgrens van vijf jaar is vervallen, omdat in principe iedere omgebouwde auto bijdraagt aan

de transitie naar duurzamere mobiliteit. Daarnaast blijken eigenaren van vooral personenauto's

weliswaar statistisch de meeste kilometers te rijden, maar hebben veel van deze eigenaren al in
een eerder stadium daarom gekozen voor rijden op diesel of LPG.

2. De afgelopen periode is gebleken dat juist eigenaren van vrachtauto's, bussen en landbouwvoer-
tuigen interesse hebben getoond voor een bijdrage in de ombouw naar duurzame brandstoffen.

3. Met name de (vooralsnog) beperktere actieradius van CNG-voertuigen werkt een verdere uitrol van
CNG in de mobiliteit tegen. Met een vrij eenvoudige maatregel van een extra tank is de actieradius
aanmerkelijk te vergroten.

4. Elektrisch rijden biedt al veelfinanciële voordelen via diverse stimuleringsmaatregelen (motorrijtui-
genbelasting, BPM, Mia/Vamil-subsidie, etc) naast de daadwerkelijke kosten van elektriciteit versus
benzine/diesel. Ten behoeve van de verdere uitrol van elektrische mobiliteit is een bijdrage in de
aanschaf van laadinfrastructuur (opengesteld voor derden) echter wel een additionele maatregel.
Hierdoor faciliteert de provincie elektrische rijders op een van de probleemgebieden voor elektrisch
rijden: een beperkte actieradius (gemiddeld '150 kilometer) i.c.m. beperkte mogelijkheden om bij

en/of op te laden.
Een nieuw groengasvoertuig vraagt een hogere investering ten opzichte van een benzinevoertuig.
Deze meerprijs (gemiddeld € 2.500,--) is nagenoeg gelijk aan een vergelijkbaar dieselvoertuig. Het
rijden op groengas kent echter een aantal nadelen (actieradius/beperkt aantal vulpunten) waardoor
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men alsnog voor rijd€n op diesel of LPG kiest, De bijdrage in het uitvoeringsbesluit eompenseert
een deel van het ongemak, waardoor de keuee voor groengas alsnog aantrekkelijk wordt. Bij.
komend voordeel vaR een stimulering op nieuwe groengasvoertuigen is de beoogde afname van
het aantal dieselvoertuigen waarmee ook de uitstoot van fijnstof, NOX en G0?zal afnemen-

6. ln plaats vân een oituatie waarin eerst verlening en achteraf vaststelling plaatsvond is het proces
gestroomlijnd waardoor verlening en vastslelling in één stáp kan worden uitgevoerd,

Wij gaan ervan uit dat wij met deze regeling een passende uitvoering hebben gegeven aan uw motie.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

secretaris

Bijlage(n):

wa"eoll.
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Ons kenm erk 3.7 12013008635

Behandeld door de heer J. van der Heide (0592) 36 53 72

Onderwerp:Wijziging Uitvoeringsbesluit stimulering rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

overwegende dat het gewenst is het gebruik van klimaatvriendelijke brandstoffen of het gebruik van

elektriciteit in voertuigen van particulieren, gemeentelijke overheden, overheidsinstellingen en

ondernemingen te stimuleren;

gelet op artikel 143 van de Provinciewet en artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieveror-

dening Drenthe 2012;

gelet op de Verordening (EG), nummer 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006,

PbEU L 379/5 van 28 december 2006 (De-minimusverordening);

BESLUITEN:

het Uitvoeringsbesluit stimulering rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen te wijzigen.

Uitvoeringsbesluit stimulering rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen

Artikel L Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. ASV: de Algemene subsidieverordening Drenthe 2012;

b. aanvrager: natuurlijk persoon of organisatie waarvan de tenaamstelling van het voertuig of de

voertuigen is geregistreerd op een adres in de provincie Drenthe of een leaseorganisatie. Alleen

indien het gebruik van het desbetreffende voertuig of de desbetreffende voertuigen, genoemd in

de
aanvraag, direct ten gunste komVkomen van een natuurlijk persoon met het woonadres in de
provincie Drenthe kan een leaseorganisatie voor subsidie in aanmerking komen;

c. onderneming in moeilijkheden: een onderneming wordt geacht in moeilijkheden te zijn wanneer zij

aan de volgende voorwaarden voldoet:
L in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wanneer meer dan de

helft van het maatschappelijke kapitaal is verdwenen en meer dan een kwart van dit kapitaal

tijdens het afgelopen boekjaar is verloren gegaan;

ll. in het geval van een vennootschap waarvan ten minste enkele vennoten onbeperkte

aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap hebben, wanneer meer dan de helft

van het eigen vermogen, is verdwenen en meer dan een kwart van dit vermogen tijdens het

afgelopen boekjaar is verloren gegaan;

lll. ongeacht de vorm van de betrokken onderneming, wanneer de onderneming aan de voor-

waarden voldoet om aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen.
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Een onderneming die voor minder dan drie jaar is opgericht, wordt voor de toepassing van
deze beleidsregel met betrekking tot die periode niet geacht in moeilijkheden te zijn, tenzij zij

voldoet aan punt lll;
d. klimaatvriendelijke brandstoffen/energiedragers: aardgas (CNG)/groengas, LNG/bio-LNG, PPO

en elektriciteit;
e. elektrische oplaadpunt: parkeerplek met bijbehorende (openbare)voorziening waar een elektrisch

voertuig, kan worden opgeladen, waarbij:
1. de stroom kan worden aan- en uitgeschakeld door gebruikers;

2. een systeem van persoonlijke identificatie en beveiliging nodig is om de stroom aan en uit te
schakelen en misbruik te voorkomen;

f. RDW: de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel2. Doel
De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van het gebruik van klimaatvriendelijke
brandstoffen in, of het rijden op elektriciteit van, voertuigen van particulieren, gemeentelijke
overheden, overheidsinstellingen en ondernemingen in Drenthe.

Artikel 3. Subsidiabele activiteit
'1. Gedeputeerde staten kunnen op aanvraag een subsidie verstrekken voor:

a. het ombouwen van een motor in een bestaand voertuig naar een motor, geschikt voor gebruik
van klimaatvriendelijke brandstoffen;

b. voor de aanschaf van een nieuw voertuig dat rijdt op klimaatvriendelijke brandstoffen;
c. voor de aanschaf en plaatsing van een elektrische oplaadpunt.

Artikel 4. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 5. Subsidieaanvraag en verdeelsystematiek
1. Een aanvraag kan worden ingediend door inzending van een daartoe door Gedeputeerde Staten

vastgesteld formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden
overlegd. Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat aanvragen slechts langs elektronische weg
kunnen worden ingediend.

2. Bij de aanvraag voor subsidie ten behoeve van een voertuig dienen ten minste te worden
overlegd:
a. een kopie van het tenaamstellingsbewijs van het voertuig of de tenaamstellingsbewijzen van

de voertuigen;
b. een specifiek voor de ombouw van het voertuig of de voertuigen opgestelde nota van een

erkend garagebedrijf of ombouwbedrijf;
c. een bewijs dat het omgebouwde voertuig door de RDW is, of dat de omgebouwde voertuigen

door de RDW zijn, toegelaten voor gebruik op de openbare weg.

3. Voor de aanvraag voor subsidie ten behoeve van een elektrische oplaadpunt gelden de

volgende voorwaarden:
a. bij de aanvraag dient een specifiek voor de plaatsing van het oplaadpunt opgestelde nota

van een erkend installatie bedrijf te worden bijgevoegd;
b. het oplaadpunUde oplaadpunten moeten binnen zes maanden na verlening van de subsidie

worden aangelegd;
c. voor oplaadpunten geldt tevens:

a. de oplaadpunten moeten openbaar toegankelijk zijn voor derden;
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b. de laadpunten moeten, zo mogelijk, zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;

c. de te realiseren oplaadpunten en bijbehorende dienstverlening moet voldoen aan de

volgende specificaties :

- interoperabiliteit voor de gebruikers;
- laden volgens normering type 2, mode 3;

- openbaar toegankelijk op openingstijden organisatie voor een periode van minimaal
vier jaar na ingebruikname oplaadpunt;

- de tijden van openbare beschikbaarheid oplaadpunten dienen in ieder geval te worden
vermeld op de website van de organisatie en op de volgende websites:
* www.laadpunten.nl

www.laad.nl
* www.oplaadpunten.nl

4. lndien de aanvrager een onderneming is, dient deze bij de aanvraag tevens te overleggen:

a. een de-minimis verklaring

b. een verklaring dat de onderneming geen onderneming in moeilijkheden is

beide ondertekend door de daartoe bevoegde bestuurder of bestuurders van de onderneming.

5. Gedeputeerde Staten beslissen op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager met

toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn

aanvraag aan te vullen wordt de dag waarop de aanvulling is ontvangen, met betrekking tot de

verdeling, als datum van ontvangst gezien.

6. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen,

het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen

vastgesteld door middel van loting.

Subsidieverstrekking

Artikel 6. Criteria en/of weigeringsgronden
1. De aanvrager, in geval van een onderneming, voldoet aan de voorwaarden genoemd in de

Europese verordening betreffende de-minimis steun.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie

geweigerd, indien gedeputeerde staten van mening zijn dat de uit te voeren maatregelen niet in

overeenstemming zijn met het doel van deze regeling.

3. De subsidie wordt geweigerd, indien de onderneming die de subsidie aanvraagt, een

onderneming in moeilijkheden is.

Artikel 8. Bepalingen omtrent de hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag wordt vastgesteld aan de hand van de indeling van de aanvraag in de

onderstaande matrix. lndien een voertuig en brandstofcombinatie niet in te delen is in de matrix wordt
er voor de combinatie geen subsidie verstrekt.
Voor de actieradiusvergrotende maatregel geldt dat deze alleen wordt gesubsidieerd in combinatie

met ombouw naar, of aanschaf van nieuw, groengas voertuig.

rt
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€ 2.200,00€ 1.750,00Nieuw CNG/LNG € 2.500,00€ 2.500,00

n.v.t.€ 1.000,00Dubbele laadpaal elektrisch n.v.t.n.v.t.

€ 3.500,00€ 1.250,00€ 1.250,00PPO € 3.000,00

n.v.t€ 3.000,00n.v.t.n.v.t.Groengas (LNG)

€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00Actieradius ver- groten (extra

tank), alleen i.c.m. ombouw of
aanschaf nieuw

€ 3.000,00€ 2.500,00€ 2.000,00Groengas (CNG) € 3.000,00

Energiedrager/

Type voertuig

Trekker/
landbouvwoertuig

Vrachtauto/
bus

BestelbusPersonen-

auto

Per aanvrager komen per kalenderjaar maximaal tien voertuigen in aanmerking voor subsidiëring.

lndien een aanvrager voor subsidiëring van een groter aantal voertuigen in aanmerking wil komen,

dient hiervoor een verzoek te worden ingediend en zal Gedeputeerde Staten hier een besluit over

moeten nemen.

Artikel 10. Vaststelling en uitbetaling van de subsidie
1. De subsidie wordt conform artikel 20, eerste lid, onder a, van de ASV direct vastgesteld.

2. HeI vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen dertig dagen na de vaststelling uitbetaald aan de

aanvrager.

Artikel I 1. Inwerkingtreding en horizonbepaling
'1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na plaatsing in het Provinciaal Blad. Het

besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 12 februari 2013, kenmerkT13J312013001124,

tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit stimulering rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen

(Provinciaal Blad nummer 5 van 2013) wordt ingetrokken.

2. Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2015.

Gedepu e Staten voornoemd,

, secretaris

WA

voorzitter


