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
het monumentenpaspoort.

In 2015 tekenden 195 landen het klimaatakkoord
van Parijs om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In 2019 tekenden
Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Nederlandse klimaatakkoord 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.

Kees Meijler uit Middelburg liet een
monumentenpaspoort opstellen:

“Het monumentenpaspoort geeft
concreet en toegankelijk advies”
Subsidie voor:
alle woningeigenaren
in Zeeland
Vouchers beschikbaar:
150 monumentenpaspoorten
Verwachte CO2 reductie:
26 Ton CO2 per jaar
op dit traject

Draagt het monumentenpaspoort 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 weten welke energiebesparende en comfort verhogende
maatregelen mogelijk zijn voor jouw
monument - en daarmee bijdragen aan
de CO2 reductie in Zeeland? Draag dan
jouw steentje bij door je voucher in te
zetten voor een monumentenpaspoort!

Wat is het monumentenpaspoort?
Het monumentenpaspoort is een van de acht trajecten waarvoor je een RRE voucher kunt inzetten. Kies je hiervoor, dan
ontvang je verduurzamingsadvies op maat, samengesteld met
gespecialiseerde partners in de bouw- en installatiebranche.
De andere trajecten zijn:
• DuMo-coach (ook voor monumenten)
• Warmtescan
• Energieverbruiksmanager
• Onafhankelijk energieadvies (voor woonhuizen)
• Bespaarbox
• CV Optimaal
• VvE Duurzaamheidsscan (voor appartementen)

Wat is een monumentenpaspoort?

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.

Het duurzaam monumentenpaspoort is ontwikkeld door Erfgoed Zeeland. Het is een advies op maat dat de stand van
zaken weergeeft plus de maatregelen die je kunt treffen om
jouw woonhuismonument duurzamer te maken.

Wat kost een monumentenpaspoort?
De kosten voor een monumentenpaspoort variëren naar
omvang van het pand tussen de € 400,00 en € 600,00. De
RRE stelt per woning een voucher beschikbaar: dit bedrag
wordt op de kosten in mindering gebracht.

Meer informatie?
www.erfgoedzeeland.nl
Monumentenpaspoort direct aanvragen?
www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre.

Wat staat er in het monumentenpaspoort?
Het monumentenpaspoort maakt duidelijk waar je besparingskansen liggen, hoe je deze verantwoord kunt doorvoeren, en welke invloed dit heeft op je wooncomfort. Daarnaast
wordt nagegaan waarvoor een vergunning nodig is en hoe je
maatregelen kunt financieren. Alle informatie wordt systematisch beschreven en geordend. Hierbij wordt ingegaan op het
pand zelf, thermografie, energie en technische aspecten.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Door middel van een vragenlijst worden eerst je wensen en
ambities geïnventariseerd. Daarna volgt een inspectie door
een speciaal opgeleide monumentenwachter. Er worden
foto’s gemaakt en gegevens verzameld. Zo worden bijvoorbeeld met warmtefoto’s warmtelekken opgespoord.

Welke maatregelen komen aan bod?
Maatregelen variëren van betrekkelijk eenvoudig (het aanbrengen van isolerend (monumenten) glas, tochtstrippen,
raamluiken en het goed inregelen van installaties), tot behoorlijk ingrijpend (dak-, gevel- en vloerisolatie). Ook LED-verlichting, pelletkachels, lucht-warmtepompen en IR-verwarming
passeren de revue.

Meer weten over het monumentenpaspoort?
www.erfgoedzeeland.nl
Wil je het interview lezen met Kees uit Middelburg?
www.zeeuwsenergieakkoord/RRE/monumentenpaspoort

