Stimuleringsregeling oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen op eigen terrein
van bedrijven in de gemeente Lochem
Elektrip / LochemEnergie wil de aanleg van oplaadpunten binnen de gemeente Lochem aanjagen
door voor het oriëntatie- en aanvraagproces begeleiding aan te bieden en de voordelen van
collectieve inkoop volledig ten goede te laten komen aan de aanvrager. Daarboven is er voor de
eerste 20 aanvragers, onder voorwaarden, een aankooppremie beschikbaar.

Artikel 1 Begrippen
Oplaadfaciliteit:

één enkele voorziening waarmee twee elektrische voertuigen tegelijkertijd
veilig kunnen worden opgeladen en waarbij de stroom door de gebruiker kan
worden in- en uitgeschakeld;

Elektrisch voertuig:

personenauto of bedrijfsauto, met minimaal drie wielen en met een
elektrische aandrijving, die voor het opladen van de accu afhankelijk is van
stroom uit het elektriciteitsnet, is voorzien van een Europese
typegoedkeuring en in het kader van de Wegenverkeerswet is toegestaan op
de snelweg;

Erkend installateur:

bedrijf dat is gespecialiseerd in het leveren en installeren van elektrische
installaties en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

Eigen terrein:

terrein in eigendom of terrein waar men door middel van pacht of huur de
beschikking over heeft en mede tot doel heeft het parkeren of stallen van
voertuigen en daarvoor als zodanig openbaar bereikbaar en vrij toegankelijk
ingericht is.

Ondersteuning

Hands on hulp door 2 medewerkers van LochemEnergie/Elektrip tbv het
aanvragen van één of meer offertes, het geven van uitleg over (fiscale)
regelingen, het begeleiden van de aanvraag en de plaatsing/ingebruikstelling
van de laadpalen.

Artikel 2 Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op het verlenen van ondersteuning en het toekennen van een
financiële bijdrage door Elektrip/ LochemEnergie voor het stimuleren van de plaatsing van
oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen, waarbij:
a. de aanvrager beschikt over een eigen terrein binnen de gemeente Lochem waarop de
oplaadvoorziening wordt geplaatst;
b. de aanvrager als ondernemer in de gemeente Lochem gevestigd is;

c. de oplaadvoorziening conform de NEN 1010-norm geïnstalleerd is door een erkend
installateur, bij voorkeur gevestigd in de gemeente Lochem of binnen 25 kilometer rijafstand
van de gemeentegrens van Lochem;
d. de oplaadvoorziening voorzien is van een door Nederland erkend veiligheidskeurmerk
e. de oplaadvoorziening wordt verzorgd met een contract voor service en storingsdienst voor
ten minste 4 jaar.

Artikel 3 Omvang en toekenning van de bijdrage
a. De totale omvang van de toe te kennen bijdrage door Elektrip/LochemEnergie bedraagt
€ 10.000;
b. De verdeling van bijdrage geschiedt, met inachtneming van de totale omvang van de
beschikbaar gestelde bijdrage, op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen;
c. Elektrip/Lochem Energie verleent per bedrijf een bijdrage van € 500 per oplaadfaciliteit met
2 of meer laadpunten, met een maximum van €1000, mits aan alle geldende voorwaarden
wordt voldaan;
d. De oplaadvoorziening dient vrij toegankelijk te zijn voor openbaar gebruik, waarbij
(maximaal) marktconforme tarieven gelden voor de gebruikers.
Artikel 4 Aanvraagtermijn
a. Aanvragen voor een bijdrage kunnen, voor zover het subsidieplafond nog niet is bereikt,
uiterlijk tot 31 mei 2019 worden ingediend.
b. Aanvragen voor gratis ondersteuning kunnen uiterlijk tot 15 mei 2019 worden ingediend.

Artikel 5 Aanvraag
a. Aanvragen voor een bijdrage kunnen ingediend worden voor oplaadfaciliteiten die
gerealiseerd zijn of worden in de periode van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019;
b. Aanvrager overlegt bij de aanvraag de factuur van de oplaadfaciliteit;
c. De locatie van de oplaadfaciliteit dient binnen de gemeente Lochem te liggen;
d. De aanvrager dient ingeval sprake is van huur van het bedrijfspand, een bewijs te overleggen
dat de verhuurder instemt met plaatsing van de oplaadfaciliteit;
e. De bijdrage wordt toegekend onder voorwaarde dat de aanvrager de oplaadfaciliteit
minimaal vier jaar in stand houdt en zonder belemmeringen voor algemeen gebruik
toegankelijk stelt;
f. Elektrip/LochemEnergie heeft het recht om bij de toekenning van de bijdrage aanvullende
en/of afwijkende eisen te hanteren indien dit in het licht van de doelstelling van belang is.
g. In het geval deze regeling niet voorziet in een specifieke situatie of indien er discussie
ontstaat over de interpretatie van deze regeling beslist het bestuur van LochemEnergie over
de kwestie.
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