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Beste werkgroepen,

Vanwege het 
coronavirus is het al ruim een 
jaar niet mogelijk om elkaar te ontmoeten 
om te spreken over het energieneutraal 
maken van jullie dorp. Via deze nieuws-
brief informeren we jullie over de laatste 
stand van zaken en de verdere planning dit 
jaar.
 
Regeling Reductie Energiegebruik  
(RRE) verlengd 
Alle particuliere woningeigenaren in 
de gemeente Borsele hebben een brief 
ontvangen om ze te informeren over de 
Regeling Reductie Energiegebruik. De 
RRE is een landelijke subsidieregeling 
vanuit het Rijk, gericht op reductie van 
CO2 uitstoot bij particuliere woningen. De 
regeling biedt elke woningeigenaar een 
passend traject: van specialistisch advies 
voor monumenten of appartementen 
tot een bespaarbox, warmtescan of CV 
optimalisatie. De Zeeuwse gemeenten 
werken samen met partners uit het 
Zeeuws Energieakkoord, die bekend zijn 
met de situatie en de vraag in Zeeland. 
Deze regeling liep in eerste instantie 
tot 31 maart 2021, maar is vanwege het 
coronavirus verlengd tot 31 december 
2021.  
Aanvragen kan via deze link. De werkgroep 
in Borssele en Hoedekenskerke hebben al 
plannen om deze regeling te promoten. 

Energieadvies Platform  
Energiek Zeeland

Het advies van Platform Energiek Zeeland is onderdeel 
van de RRE. Hiervoor is na aftrek van RRE subsidie nog een 
eigen bijdrage nodig van €34,-. Aanvullend hierop gaf de 
gemeente in totaal voor 100 woningeigenaren nog eens 
€25,- extra korting. Hierdoor kreeg een woningeigenaar 
voor slechts €9,- een volledig advies/stappenplan om de 
woning stap voor stap te verduurzamen. 
De waardebonnen zijn aan de 
werkgroepen van de RHEDCOOP-dorpen 
verstrekt. Verschillende inwoners van 
de RHEDCOOP-dorpen hebben een 
energieadvies aangevraagd. Bedankt 
voor jullie inzet!

April 2021

https://www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre


Warmtecamera
Het uit laten voeren van een warmtescan is ook onderdeel van de RRE-regeling. Deze zijn inmiddels uitgevoerd. 
In de winterperiode zijn ruim 300 woningen gescand! De woningeigenaren hebben een rapport ontvangen en 
konden hierover vragen stellen aan een deskundige. 
Wist u dat de gemeente Borsele ook de beschikking heeft over een eigen warmtecamera? 
De RHEDCOOP werkgroep in ’s-Heer Abtskerke kan u hier meer over vertellen. Zij zijn het eerste dorp 
dat met de camera aan de slag is gegaan. Het voordeel van deze camera is dat u de gehele woning kunt 
scannen op energieverlies. De warmtescan in het RRE traject scant alleen de voorgevel van een woning.                                                                                                                                          
      
Het gebruik van de warmtecamera is alleen mogelijk in de 
winterperiode. Het mag namelijk maximaal 5 graden celcius zijn. 
We zijn van plan om een tweede warmtecamera aan te schaffen 
zodat we meer dorpen kunnen bedienen. Voorwaarde om de 
camera te gebruiken is dat er een cursus wordt gevolgd. Deze 
bieden wij gratis aan. Informatie hierover volgt. 

Stand van zakenroutekaart 
energieneutraal dorp
We hebben al veel stappen gezet met de 
werkgroep als klankbord voor de routekaart en de 
uitvoering van verduurzamingsprojecten op het
gebied van besparing en opwek van duurzame
energie. Het doel van RHEDCOOP is het 
ontwikkelen van een routekaart voor ieder dorp 
om energieneutraal te worden. De routekaarten 
zijn in ontwikkeling en worden als volgt 
opgebouwd:
1. Meest voordehand liggende alternatief  
 voor aardgas
2. Resterende elektriciteitsvraag bij het  
 bovenstaande alternatief
3. Mogelijkheden voor opslag en opwek om  
 aan deze elektriciteitsvraag te voldoen

We gaan vol energie digitaal verder ben de 
werkgroepen uit Borssele en Hoedekenskerke. 
De andere werkgroepen haken weer aan zodra er 
fysiek bijeengekomen mag worden. 

Voor vragen over deze nieuwsbrief of over het 
proces om te komen tot een energieneutraal dorp 
kun je contact opnemen met:
Nicole Heerkens via nheerkens@borsele.nl of 
Sander Ventevogel via 0611224655 of 
sventevogel@borsele.nl.

Slimme buur
De werkgroep in Hoedekenskerke heeft zich 
aangemeld bij het platform ‘ZICHTBAAR ZIJN’. 
Wist u dat de werkgroep in Borssele al een tijd 
te vinden is op https://www.borsseledorp.nl/
ben2030-duurzaam/?
De werkgroep in Hoedekenskerke krijgt een 
pagina op de website van de dorpsraad, een 
facebookpagina en heeft zich aangemeld 
bij het platform ‘slimme buur’. Dit is een 
platform waar mensen elkaar informeren over 
energiebesparende maatregelen. Het is een 
manier om kennis en ervaringen te delen.  
Wil je dit ook voor jouw werkgroep? Kijk dan op 
www.slimmebuur.nl.

Subsidies energie besparen
Krijgt u als lid van een werkgroep wel eens vragen 
over subsidemogelijkheden om energie te bespa-
ren? Of bent u zelf benieuwd welke subsidies en/of 
leningen er zijn? Kijk dan op www.duurzaambouw-
loket.nl en vul de subsidiecheck in. Aan de hand van 
uw postcode geeft deze website een overzicht van 
lokale, provinciale en landelijke subsidies/leningen 
om energie te besparen.
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