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

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.

Joan Steketee uit Heinkenszand liet met
zijn RRE voucher zijn CV optimaliseren:

“Door de radiatoren
af te stellen, kun je
ongemerkt fors
besparen.”
Subsidie voor:
alle woningeigenaren
in Zeeland
Vouchers beschikbaar:
14.000x CV Optimaal
Verwachte CO2 reductie:
4,7 kTon CO2 per jaar
op dit traject

• energieadvies voor je appartement

In deze folder beantwoorden
we jouw vragen over
de RRE en ‘CV Optimaal’.

Draag jij met CV optimaal 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. Heb je op dit moment nog geen
ambities om je woning grondig aan te
pakken, maar wil je wel bijdragen
aan de CO2 reductie in
Zeeland - en daarbij ook
nog op je energiekosten
besparen? Draag dan
jouw steentje bij met
een voucher voor
CV Optimaal!

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 CV Optimaal?
CV optimaal is een van de acht trajecten waarvoor je een
RRE voucher kunt inzetten. Kies je hiervoor, dan komt een
CV installateur langs om je CV installatie te optimaliseren.
De andere trajecten zijn:
• Warmtescan
• Energieverbruiksmanager
• Onafhankelijk energieadvies
• Bespaarbox
• Monumentenpaspoort en DuMo-coach (voor monumenten)
• VvE Duurzaamheidsscan (voor appartementen)

Wat houdt dat in: CV optimalisatie?
CV optimalisatie, of waterzijdig inregelen, is het in balans
brengen van de cv-installatie. Gemiddeld levert CV optimalisatie een besparing op van gemiddeld zo’n 10 tot 15% op
het energieverbruik. In de praktijk wordt deze investering in
zo’n 3 tot 4 jaar terugverdiend.

Wat kost CV optimalisatie?
De kosten hangen af van een aantal factoren, zoals het
type systeem en het aantal en type radiatoren in huis.
Gemiddeld bedragen de kosten voor een gezinswoning
€ 270,00, na verrekening van de RRE subsidie komt dan nog
€ 180,00 voor uw eigen rekening.

Meer informatie?
www.klimaatwerk.net
CV Optimaal direct aanvragen?
www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre.

Is CV optimalisatie altijd mogelijk?
Op oude én jonge CV-ketels kan energiewinst en meer warmtecomfort worden behaald: CV-ketels worden in principe
geplaatst met standaardinstellingen, waardoor het systeem
(veel) te warm water rondpompt. De nieuwste generatie
ketels hebben vaak een modulerende functie, maar ook die
kan niet voorkomen dat de ketel te warm retourwater krijgt.

Hoe weet ik wat ik kan besparen?
CV Optimaal wordt aangeboden in samenwerking met
KliMaatwerk, een initiatief van drie grote Zeeuwse installatiebedrijven. Op de website www.klimaatwerk.net kun je
meer lezen over CV optimalisatie en ook een berekening
aanvragen voor jouw situatie.

Mag elke installateur CV Optimaal uitvoeren?
Om de kwaliteit te garanderen, wordt CV Optimaal uitgevoerd
door speciaal opgeleide installateurs volgens vaste protocollen. Niet elke installateur bezit de juiste kennis en ervaring.
Keuze installateur
Op duurzaambouwloket.nl kun je zelf een installateur kiezen
uit een lijst van namen. Bij voorkeur wordt het uitgevoerd
door degene die je CV ketel jaarlijks onderhoudt. Zit je vaste
installateur er niet bij? Tip hem dan om de (eendaagse) opleiding te volgen! Deze wordt aangeboden in samenwerking
met brancheorganisatie Techniek Nederland.
Meer weten over CV optimalisatie? www.klimaatwerk.net
Wil je het interview lezen met Joan uit Heinkenszand?
www.zeeuwsenergieakkoord/RRE/CV-optimaal

