
 “ Verduurzaming  
van de maatschappij 
begint bij je eigen  
woning”

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 

In deze folder beantwoorden 
we jouw vragen over de RRE en 
onafhankelijk energieadvies.

Jan Lagendijk uit Zierikzee  
koos voor objectief energieadvies :

 

Subsidie voor:  
alle woningeigenaren 

in Zeeland
Vouchers beschikbaar:  
1.200x energieadvies 

Verwachte CO2 reductie: 
204 Ton CO2 per jaar 

op dit traject

Draagt energieadvies jouw steentje bij aan de CO2 reductie in Zeeland?



 

De RRE is een subsidieregeling die je 
helpt bij het zetten van de volgende  
stap in de verduurzaming van je eigen 
woning. Wil je graag een persoonlijk 
en onafhankelijk advies welke stappen 
voor jou het meeste rendement opleve-
ren - en daarmee bijdragen aan de  
CO2 reductie in Zeeland? Draag dan jouw 
steentje bij door je voucher in te zetten 
voor een persoonlijk energieadvies!

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. 

Wat is persoonlijk energieadvies?
 

Persoonlijk energieadvies is een van de acht trajecten  
waarvoor je een RRE voucher kunt inzetten. Kies je hiervoor, 
dan komt er een onafhankelijke, gespecialiseerde energie- 
adviseur bij je langs. 

De andere trajecten zijn:
• Energiebespaarmanager
• Warmtescan
• Bespaarbox
• CV Optimaal
• Monumentenpaspoort (voor monumenten)
• DuMo-coach (ook voor monumenten)
• VvE Duurzaamheidsscan (voor appartementen)

Wat houdt dat in: energieadvies?

Onafhankelijk energieadvies kijkt breed naar alle energie-
besparende maatregelen en hoe deze op elkaar kunnen 
worden afgestemd binnen één plan van aanpak. Je krijgt 
een totaaloverzicht van mogelijkheden voor verduurzaming 
van je woning met het oog op minder en groener energie-
gebruik. 

Wat kost onafhankelijk energieadvies?

De RRE stelt per woning een voucher beschikbaar, die tot  
31 maart 2021 kan worden verzilverd als korting op een  
onafhankelijk energieadvies. Voor het basisadvies betaal je 
dan nog € 34,00 zelf.

Wat staat er in het energieadvies?

Heb je een digitale of een analoge meter in je meterkast?  
Dan heb je sensoren nodig. Deze kun je gratis mee bestellen 
bij de aanvraag van je voucher op duurzaambouwloket.nl. 
Hier vind je ook een meterselector die je helpt als je niet weet 
welk type meter je hebt.

Wie voert het energieadvies uit?

Stichting Energiek Zeeland, waarin de Zeeuwse overheden 
actief betrokken zijn, voert in dit traject het merendeel 
van de energieadviezen uit. De speciaal hiertoe opgeleide  
energieadviseur die bij je langs komt, neemt na ontvangst 
van je aanvraag zelf contact met je op.

Wil je het interview lezen met Jan uit Zierikzee?  
www.zeeuwsenergieakkoord/RRE/energieadvies

Meer informatie?
www.energiekzeeland.nl 

Energieadvies direct aanvragen?
www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre. 


