
 

 

“�De�RRE�helpt�bij� 
de volgende stap in 
de verduurzaming 
van je woning” 

Welk steentje draagt jouw voucher bij�aan�de�CO2 reductie in Zeeland?

Subsidie voor:  
alle woningeigenaren 

in Zeeland, ook  
appartementen en monumenten

Voucher in te zetten voor:  
8 maatwerk trajecten
Verwachte�CO2 reductie: 
10�kTon�CO2 per jaar

Zeeuws Energieakkoord 
In 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord 
van Parijs om wereldwijd de uitstoot van broeikas- 
gassen terug te dringen. In 2019 tekenden  
Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties het Nederlandse klimaat- 
akkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten 
dan in 1990. Dit wordt uitgevoerd in 30 regio’s, 
waaronder Zeeland. Eind 2017 hebben Zeeuwse 
maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven 
en burgers samen het Zeeuws Energieakkoord  
opgesteld. De RRE trajecten zijn ingericht samen 
met partners binnen het Zeeuws Energieakkoord.

Voor elke situatie en vraag biedt  
de RRE een traject op maat:

•  inzicht in je energieverbruik  
of energieverlies

• advies over het beste plan van aanpak

• concreet energie besparen

• energieadvies voor je monumentenpand

• energieadvies  voor je appartement 

Welk steentje draagt jouw  
voucher�bij�aan�de� 

CO2 reductie in Zeeland?

Joost de Goffau, wethouder Goes:



 

Heb je plannen om je eigen woning te 
verduurzamen? Weet je nog helemaal 
niet�wat�mogelijk�is?�Of�zie�je�juist�door�
alle bomen het bos niet meer? De RRE 
is�een�subsidieregeling�die�je�helpt�bij�
het zetten van de volgende stap in de 
verduurzaming van je eigen woning. Wat 
die volgende stap ook is, en of je nu in 
een gezinswoning woont, een historisch 
pand of een appartement in een VvE. 

Wat is de RRE? 
 

De Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)
is�een�landelijke�regeling,�gericht�op�reductie�van�
CO2 uitstoot door woningeigenaren. Dit wordt per regio 
geregeld. Zeeland heeft zichzelf als doel gesteld om 
10.000�Ton�CO2 reductie te realiseren. Dat kan alleen als 
iedereen�zijn�steentje�bijdraagt!

Er zijn bijna 40.000 vouchers beschikbaar met een waarde 
van circa € 90,00 euro per voucher: voor elk adres één 
voucher. Sommige trajecten worden hierdoor helemaal 
kosteloos, voor andere is het een steuntje in de rug. Je 
kunt een voucher aanvragen tot 31 maart 2021 of
zolang de voorraad strekt. 

Welk steentje draagt jouw voucher  
bij�aan�de�CO2�reductie�in�Zeeland?
 

Samen met partners uit het Zeeuws Energieakkoord zijn 8 
deeltrajecten ingericht om elke woningeigenaar een passen-
de taanbod te kunnen doen:  

Eigenaar van een monument?

• Het monumentenpaspoort 
     Het duurzaam monumentenpaspoort geeft energieadvies 

op maat dat wordt opgesteld samen met gespecialiseerde 
partners in de bouw- en installatiebranche.

• Du-Mo-coach 
     Na het verstrekken van een monumentenpaspoort kun je 

je persoonlijk laten begeleiden door een gespecialiseerde 
DuMo-coach (Duurzaam Monument). 

Eigenaar van een appartement?

• Duurzaamheidsscan VvE
    De duurzaamheidsscan VvE kijkt naar mogelijke bouw-

kundige maatregelen maar ook hoe je verduurzaming als 
VvE juridisch/procesmatig aanpakt.

Eerst inzicht in je situatie?

• Warmtescan
Energie die je niet verliest, hoef je ook niet op te wekken. 
Warmteverlies wil je dus voorkomen! Een warmtescan van 
je woning laat je zien waar warmte weglekt. 

• Energieverbruiksmanager
Wil je eerst meer inzicht in je eigen ‘energiegedrag’? Een 
energieverbruiksmanager laat je zien waar je energie aan 
op gaat en hoe je dus bewust kunt besparen. 

Advies over het beste plan van aanpak?

•�Onafhankelijk�energieadvies
Heb je misschien al offertes in huis, maar weet je niet wat 
de juiste volgorde is om het aan te pakken? Vraag dan een 
persoonlijk en onafhankelijk energieadvies aan.

Concreet�energie�besparen?

•�CV�optimaal
     CV-ketels worden standaard geplaatst met fabrieksin-

stelling, wat onnodig veel energie verbruikt. Na optimali-
satie kun je wel 10% besparen op energiekosten! 

• Bespaarbox
   Heb je nog geen concrete plannen voor verduurzamen, 
maar wil je wel energie besparen? Bestel dan de bespaar-
box, vol met energiebesparende producten. 

Meer informatie 
of je voucher direct aanvragen?

www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre. 


