
19 mei 2014 

Drechtsteden stimuleren elektrisch rijden bij bedrijven 

Subsidieregeling ‘Oplaadfaciliteiten op eigen terrein bedrijven” 

Bedrijven in de Drechtsteden kunnen onder voorwaarden een subsidie aanvragen 

voor een oplaadpaal voor elektrische wagens op eigen bedrijfsterrein. Dat heeft het 

Drechtstedenbestuur besloten in de vergadering van 9 mei 2014. 

 

Doel 

Met de subsidieregeling willen de Drechtsteden bevorderen dat bedrijven meer 

gebruik maken van elektrische auto’s. Regionaal portefeuillehouder Henk Mirck: “Om 

de luchtkwaliteit te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit opgezet. Hierin werken gemeenten, provincies en rijk samen. In dat 

kader is speciaal voor bedrijven deze subsidieregeling in het leven geroepen. 

Schoon elektrisch vervoer is goed voor de luchtkwaliteit.” Het Drechtstedenbestuur 

geeft met de subsidieregeling bovendien gehoor aan initiatieven uit de samenleving. 

Er is meermalen gevraagd om regeling voor oplaadpalen, onder anderen door Ad 

van den Berg van Parktrust, het bedrijf dat onder meer voor Dordtse Kil III het 

parkmanagement verzorgt. 

 

Regeling 

Bedrijven kunnen een bijdrage van 50% krijgen in de kosten voor de aanleg van een 

dubbele oplaadvoorziening tot een bedrag van maximaal € 1.000,-. Per bedrijf kan 

eenmaal een subsidieaanvraag voor een dubbele oplaadfaciliteit worden gedaan. 

 

Voorwaarden 

Een subsidieaanvraag kan – achteraf - worden ingediend voor dubbele 

laadfaciliteiten, die zijn aangelegd in de periode van 1 augustus 2013 tot 30 

november 2014. Een belangrijke voorwaarde voor de aanvraag is dat het bedrijf over 

één of meer elektrische voertuigen beschikt: in eigendom of via een leasecontract. 

De aanvrager moet eigenaar of erfpachter zijn van de grond waarop de 



oplaadvoorziening wordt geplaatst. Als het bedrijfsterrein wordt gehuurd, moet de 

verhuurder instemmen met de plaatsing van de laadpaal. De aanvrager verplicht zich 

het oplaadpunt minstens één jaar in stand te houden. 

 

Aanvragen 

De nadere regels en een aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de 

Drechtsteden.Subsidieaanvragen kunnen vanaf nu worden ingediend tot 15 

december 2014 Voor dit jaar is maximaal € 50.000,- beschikbaar voor de regeling. 

Aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst. 
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