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Officiële uitgave van Oostzaan.

Beleidsregels Subsidie aardgasvoertuigen gemeente Oostzaan
Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan;
Gelet op artikel 3 lid 2 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen gemeente Oostzaan;
Besluit
vast te stellen:
Beleidsregels Subsidie aardgasvoertuigen gemeente Oostzaan

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1 Definities
a.
b.
c.
d.

Bedrijf: rechtspersonen die feitelijk een vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente
en in het bezit zijn van één of meer bedrijfsauto’s.
Inwoner: natuurlijke personen die zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie van
de gemeente.
Tankpas: pas waarmee aardgas kan worden getankt bij AVIA gevestigd op het Industrieterrein
Skoon te Oostzaan.
Het college: college van burgemeester en wethouders van Oostzaan

Artikel 2 Subsidienorm
1.
2.
3.
4.
5.

Het college stelt de subsidie beschikbaar door middel van storting van een geldbedrag op een
tankpas. Per tankpas wordt maximaal € 1.000,-- ter beschikking gesteld.
Voor een specifiek aardgasvoertuig, te identificeren aan chassisnummer op het kenteken, kan
slechts éénmaal een subsidie als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt.
Per bedrijf wordt voor maximaal vijf aardgasvoertuigen subsidie als bedoeld in het eerste en
tweede lid verstrekt door het college.
Het college verstrekt per woonadres van een inwoner voor maximaal één aardgasvoertuig subsidie.
De tankpas heeft een maximale geldigheidsduur van drie jaar. Ingaande op de dag van de verstrekking van de tankpas.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond
Artikel 3 Subsidieplafond
Het subsidieplafond is bij besluit van 5 januari 2010 vastgesteld op
€ 35.000,--.

Hoofdstuk 2. Aanvraag van subsidie
Artikel 4 De aanvraag
1.
2.

Een subsidie dient bij het college te worden aangevraagd door middel van het invullen van het
aanvraagformulier.
De subsidieverlening geschiedt in twee stappen. De eerste stap is de reservering van de subsidie,
de tweede stap betreft de beschikking over de subsidie nadat de bewijsstukken van de aanschaf
van een aardgasvoertuig zijn overgelegd.

Artikel 5 Aanvraagprocedure reservering subsidie
1.

De volgende gegevens dienen uit het aanvraagformulier te blijken of dienen te worden bijgevoegd:
Volledige naam van de inwoner of bedrijfsnaam en contactpersoon;
a.
Adresgegevens inclusief telefoonnummer en/of emailadres, en een
b.
Geldige offerte van het aardgasvoertuig waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
c.

2.

Indien de aanvraag niet duidelijk de gegevens bevat zoals genoemd in het eerste lid, wordt de
aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Procedure beschikking subsidie

1

1.

Het college informeert de aanvrager binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag:
of de aanvraag al dan niet in behandeling is genomen, en
a.
of er al dan niet subsidie is gereserveerd.
b.

2.

Indien er subsidie is gereserveerd wordt aan de aanvrager de termijn bekend gemaakt waarbinnen
de bewijsstukken, waaruit blijkt dat het aardgasvoertuig daadwerkelijk wordt aangeschaft, dienen
te worden overlegd.
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3.
4.

Na ontvangst van de bewijsstukken als bedoeld in het vorige lid beslist het college over de aanvraag.
Wanneer niet binnen de termijn als bedoeld in het tweede lid de bewijsstukken zijn aangeleverd,
komt de reservering te vervallen en komt het bedrag beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Artikel 7 Subsidiecriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de volgende criteria:
de koop- of leaseovereenkomst, tussen aanvrager en voertuigleverancier, van het aardgasvoertuig
1.
is gesloten na inwerkingtreding van deze subsidieregeling,
in geval van koop dient het aardgasvoertuig op naam te staan van de aanvrager. Indien sprake
2.
is van een leaseovereenkomst moet de contractsduur tussen aanvrager en leasemaatschappij
tenminste drie jaar zijn.
uit het kentekenbewijs dient te blijken dat in de auto een aardgas aangedreven installatie aanwezig
3.
is en dat het gewicht massa ledig voertuig minder dan 3.500 kg bedraagt.

Artikel 8 Verdeelregels
Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde aanvraagformulieren
en bijbehorende bescheiden. Als het subsidieplafond is bereikt worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. Aanvragen worden ook niet meer in behandeling genomen als de einddatum waarop
aanvragen kunnen worden ingediend is bereikt.

Artikel 9 Subsidieperiode
1.
2.
3.

De sluitingsdatum van de aanvraagperiode voor de subsidie is 1 juli 2014 of zoveel eerder als dat
het subsidieplafond is bereikt.
Sluitingsdatum van de subsidieregeling is 31 december 2014.
Aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding of na sluitingsdatum van de aanvraagperiode
worden niet in behandeling genomen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 10 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Subsidie aardgasvoertuigen gemeente Oostzaan.
Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 december 2011
R, Schaatsbergen P.J. Möhlmann
Secretaris Burgemeester
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