
 “ Verduurzamen van  
appartementen  
vraagt om een goede 
voorbereiding”

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 

de VvE duurzaamheidsscan.

Ronald Luiten uit ‘s-Heer Hendrikskinderen 
koos voor verduurzamen met de VvE :

 

Subsidie voor:  
appartementen- 

eigenaren in Zeeland
Vouchers beschikbaar:  

3.000 appartementen of VVE’s 
Verwachte CO2 reductie: 

510 Ton CO2 per jaar 
op dit traject

Draagt de VVE Duurzaamheidsscan jouw steentje bij aan de CO2 reductie?



 

De RRE is een subsidieregeling die je 
helpt bij het zetten van de volgende  
stap in de verduurzaming van je eigen 
woning. Wil je samen met je VvE ener-
giebesparende en comfort verhogende 
maatregelen nemen voor jouw appar-
tement - en daarmee bijdragen aan de 
CO2 reductie in Zeeland? Draag dan jouw 
steentje bij door je voucher in te zetten 
voor de Duurzaamheidsscan voor VvE’s!

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 de VvE Duurzaamheidsscan?
 

De VvE Duurzaamheidsscan is een van de acht trajecten 
waarvoor je een RRE voucher kunt inzetten. Kies je hier-
voor, dan mag je voucher worden ingezet voor specialistisch  
verduurzamingsadvies aan je VvE. 

De andere trajecten zijn:
• Warmtescan
• Energieverbruiksmanager
• Onafhankelijk energieadvies
• Bespaarbox
• CV Optimaal
• Monumentenpaspoort (voor monumenten)
• DuMo-coach (voor monumenten)

Wat houdt de Duurzaamheidsscan in?

De duurzaamheidsscan met energieadvies geeft inzicht 
in mogelijke technisch bouwkundige maatregelen en kijkt 
onder meer naar het energie-, warmte- en waterverbruik. 
Verder worden de logische eerste stappen naar verduurza-
ming uitgewerkt, eventueel in een duurzaam MeerJarenOn-
derhoudsPlan (DMJOP). 

Wat kost een Duurzaamheidsscan? 

De kosten voor een VvE Duurzaamheidsscan zijn onder meer 
afhankelijk van het gebouw en de wensen en behoeften van 

je VvE. De RRE stelt per appartement een voucher beschik-
baar: de opgetelde som van alle aangevraagde vouchers 
binnen de VvE wordt op de kosten in mindering gebracht.  

Wie vraagt de duurzaamheidsscan aan?

De VvE geeft opdracht voor het uitvoeren van het energie-
advies namens haar leden, maar de leden moeten ieder hun 
eigen voucher aanvragen via duurzaambouwloket.nl. Voor 
ieder appartement moet dus een aparte aanvraag worden 
ingediend. 

Wie voert de duurzaamheidsscan uit?

Het staat iedere VvE vrij om een eigen duurzaamheidsadvi-
seur in de arm te nemen. Er zijn wel een aantal voorwaarden 
verbonden aan de scan om gebruik te mogen maken van de 
RRE subsidie.

Aan welke eisen moet de scan voldoen?

Er moet een analyse worden gemaakt van het huidige Meer-
JarenOnderhoudsPlan (MJOP) met duurzaamheidstoets. 
Daarnaast zijn er richtlijnen waaraan mogelijke maatrege-
len moeten worden getoetst en dienen de resultaten van de 
duurzaamheidsscan met alle VVE-leden te worden gedeeld 
op de eerstvolgende ALV. De uitgebreide voorwaarden vind 
je op duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre/duurzaamheids-
scan-vve

Wil je het interview lezen met Ronald uit ‘s-Heer Hendriks-
kinderen?  
www.zeeuwsenergieakkoord/RRE/appartementen

Meer informatie of de 
VvE Duurzaamheidsscan  

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


