
 “�Dankzij�de�DuMo- 
coach�komt�hier�een�
hele�sterke�quote�te�
staan!”�

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�DuMo-coach.

Monumenteigenaar  Naam uit Woonplaats 
liet zich begeleiden door de DuMo-coach:

 

Subsidie�voor:  
alle�woningeigenaren�

in�Zeeland
Vouchers�beschikbaar:� 

50�x�DuMo-coach 
Verwachte�CO2 reductie: 

17�Ton�CO2�per�jaar�
op�dit�traject

Draag�jij�met�de�DuMo-coach�je�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�concrete�energiebespa-
rende�en�comfort�verhogende�maat- 
regelen�nemen�bij�jouw�monument�-� 
en�daarmee�bijdragen�aan�de�CO2  
reductie�in�Zeeland?�Draag�dan�jouw�
steentje�bij�door�je�voucher�in�te�zetten�
voor�begeleiding�door�de�DuMo-coach!

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�DuMo-coach?
 

Begeleiding door de DuMo-coach is een van de acht trajecten 
waarvoor je een RRE voucher kunt inzetten. Kies je hiervoor, 
dan gaat de DuMo-coach je helpen op de adviezen uit het 
duurzaam monumentenpaspoort om te zetten in concrete 
maatregelen. 

De�andere�trajecten�zijn:
• Monumentenpaspoort (voor monumenten)
• Warmtescan
• Energieverbruiksmanager
• Onafhankelijk energieadvies
• Bespaarbox
• CV Optimaal
• VvE Duurzaamheidsscan (voor appartementen)

Wat�is�de�DuMo-coach?

Als je een duurzaam monumentenpaspoort hebt laten  
opstellen, wil dat nog niet zeggen dat je weet hoe je  
het verder aan moet pakken. Een DuMo Coach is een  
gespecialiseerde architect die je adviseert bij het hele  
traject om te komen tot daadwerkelijke uitvoering van  
energiebesparende maatregelen.

Wat�kost�de�DuMo-coach?

De kosten voor DuMo-coach zijn afhankelijk van je eigen 
wensen en behoeften. De RRE stelt per woning een voucher 
beschikbaar: dit bedrag wordt op de kosten in mindering 
gebracht. 

Wat�doet�de�DuMo-coach?

Wat zijn goede aannemers? Hoe werkt het met vergunningen? 
Wanneer kom je in aanmerking voor het Restauratiefonds? 
De DuMo Coach is een gespecialiseerde architect die advies 
geeft bij het opvragen van offertes, aanvragen van vergunnin-
gen, onderzoeken en regelen van subsidies/financiering tot 
en met de controle op de uitvoering. 

Waarom�moet�dat�een�specialist�zijn?

Voor de verduurzaming van een historisch gebouw moet 
je soms creatief zijn. Zo kun je in plaats van zonnepanelen 
ook keramische dakpannen met zonnecellen plaatsen. En 
voor dubbel glas wordt het historische geblazen, gegoten of  
getrokken glas hergebruikt in het nieuw te plaatsen dubbel 
glas. Dat zijn oplossingen die alleen de specialist kent.

Zijn�er�ook�andere�subsidies�mogelijk?

Mogelijk is er naast de RRE subsidie nog een extra gemeen-
telijke bijdrage mogelijk voor de DuMo-coach. De DuMo-coach 
weet dit per gemeente en zal je hierover informeren.

Meer weten over de DuMo-coach? www.erfgoedzeeland.nl
Wil je het interview lezen met Henk uit Arnemuiden?  
www.zeeuwsenergieakkoord/RRE/DuMo-coach

Meer�informatie?
www.klimaatwerk.nl�

CV�Optimaal�direct�aanvragen?
www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre.�


