
Vergelijking tussen de steekproef en de wijkbrede meningspeiling.  

Statenwarmte, 26 oktober 2020. 


Dit document is handig om in een oogopslag te zien bij welke vragen de twee meningspeilingen 
van elkaar afwijken. In andere documenten zijn dezelfde sheets opgenomen: leesbaar en met 
getallen. 


Enkele vragen/antwoorden ontbreken. De eerste drie vragen hebben betrekking op het adres en 
postcode van de respondenten. Uit privacy-overwegingen zijn die niet opgenomen. De 
tussenliggende vragen/antwoorden die ontbreken zijn ‘open vragen’. Daar hebben we duizenden 
antwoorden op gekregen die nog worden verwerkt (stand van zaken eind oktober 2020). 
Halverwege november worden die ook gepubliceerd. 
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V4: Bent u eigenaar of huurder van deze woning? Are you the owner or the tenant of this house?


V5: Hoe lang woont u al in deze woning?  How long have you been living in this house?


V6: Heeft u plannen om binnen 5 jaar te verhuizen? / Do you have plans to move within 5 years?
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V7: De gemeente Den Haag streeft ernaar om in 2030 over te stappen op schone energie. Was u 
daar al van op de hoogte? / The Municipality of The Hague aims to switch to clean energy by 
2030. Are you aware of this?




V8: In het Statenkwartier heeft een groep bewoners het initiatief genomen om een toekomstplan 
Statenwarmte op te stellen. In de periode zomer 2018 tot voorjaar 2020 is een dialoog met de 
buurtbewoners georganiseerd via bijeenkomsten, interviews, enquêtes en koffietafelgesprekken. 
Heeft u aan een of meer van deze activiteiten meegedaan? Indien ja: aan welke? /In the 
Statenkwartier, a group of residents has taken the initiative to draw up a future plan 
Statenwarmte. Since 2018 a dialogue with the local residents has been organized through 
meetings, interviews, surveys and coffee table discussions. Have you taken part in one or more of 
these activities?




V9: In de Statenkoerier zijn regelmatig artikelen gepubliceerd over het thema Statenwarmte. Heeft 
u één of meer van deze artikelen gelezen?Regular articles have been published in the 
Statenkoerier on Statenwarmte. Have you read any of these articles?
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V10: Heeft u reeds geïnvesteerd in isolatie voor uw woning?Have you already invested in 
insulating your home?




V11: Bent u van plan in de komende 10 jaar in (aanvullende) isolatie te investeren?Are you 
planning to invest in (additional) insulation in the next 10 years?




V12: Ingenieursbureau DWA presenteerde in maart 2020 een aantal scenario’s voor het 
Statenkwartier. DWA gaf aan dat alles overwegende variant B (de collectieve oplossing 
‘warmtenet op 70 graden’) voor de woningen in het Statenkwartier “beter lijkt te scoren dan de 
rest”. Deelt u die mening? Engineering bureau DWA presented a number of scenarios for the 
Statenkwartier in March 2020. DWA concluded that, everything considered, scenario B (the 
collective solution “district heating at 70 degrees”) for the houses in the Statenkwartier “seems to 
score better than the rest”. Do you share their conclusion?


�  / �3 6



	 Steekproef meningspeiling	 	 	 	 Wijkbrede meningspeiling


V14: Onafhankelijk van wat ingenieursbureau DWA vindt, kan uw voorkeur voor uw eigen woning 
anders uitpakken. Naar welke van de volgende scenario’s gaat uw voorkeur uit voor uw eigen 
woning?Regardless of the DWA conclusion, your preference may differ. Which of the following 
scenarios do you prefer for your own home?


V16: Voor de gemeente en voor bedrijven die overwegen te investeren in een mogelijk te 
realiseren warmtenet is het van belang enig zicht te krijgen op het mogelijke aantal aansluitingen 
in de wijk. Heeft u de intentie om uw woning aan te sluiten op een – met steun van wijkbewoners 
– aan te leggen warmtenet? Uw definitieve beslissing zal mede afhankelijk zijn van het precieze 
aanbod, in termen van duurzaamheid, kosten, etc.It is important for the municipality and for 
companies that are considering investing in a possible heating network to have an estimate of the 
possible number of connections in the neighborhood. Do you intend to connect your home to a 
district heating network to be constructed with the support of local residents? Your final decision 
will of course depend on the exact offer, in terms of sustainability, costs, etc.
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V18: Als u de kans krijgt om mee te investeren in een warmtenet in onze wijk, waardoor bewoners 
meer invloed krijgen en een lagere prijs betalen, zou u dan overwegen om mee te 
doen? Nogmaals: Het invullen van dit formulier is op geen enkele wijze juridisch bindend en 
schept geen verplichtingen.If you get the opportunity to invest in a district heating network in our 
neighborhood, which gives residents more influence and a lower price, would you consider 
participating? Again: filling out this poll is in no way legally binding and does not create any 
obligations.


V19: Ja, ik wil mee-investeren in een gezamenlijk warmtenet met 1% rendement. Het bedrag dat 
ik wil investeren: Yes, I want to co-invest in a joint district heating network (1% return). The 
amount to co-invest:


N.B.: de komende twee antwoorden gelden alleen voor de personen die op de vorige vraag 
‘ja’ hebben geantwoord.  



V20: Ja, ik wil mee-investeren in een gezamenlijk warmtenet met 5% rendement. Het bedrag dat 
ik wil investeren: Yes, I want to co-invest in a joint district heating network (5% return). The 
amount to co-invest:
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V21: In wat voor soort woning woont u? What kind of house do you live in?


V23: Wat is uw leeftijd?What is your age?


V24: Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?How many people does your household 
consist of?


V25: In welke bruto inkomensklasse zit uw huishouden?What is your household gross income?
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