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Opzet en deelname enquête:
Doel – De enquête is gehouden om nader te weten te komen hoe bewoners uit Middenmeer denken over
een overstap naar een coöperatief warmtenet en wat zij hierbij belangrijk vinden. Dit geeft een beeld van het
animo voor het net in de buurt en wordt ook gebruikt om een aanbod op maat te ontwikkelen.
Deelname – Alle bewoners zijn per post uitgenodigd een online-vragenlijst in te vullen; bewoners zijn deels
eigenaren, deels huurders. Leden van MeerEnergie ontvingen tevens een oproep via de nieuwsbrief.
Onderzoeksperiode – De vragenlijst heeft open gestaan van 19 november 2021 tot 10 januari 2022.
Bewoners hebben hiermee een kleine 8 weken de tijd gehad om de vragenlijst in te vullen.
Verspreidingsgebied – De brief is door de gemeente verspreid in Middenmeer Noord en Middenmeer Zuid.
MeerEnergie heeft zelf verspreid in de Linnaeushof en de Linnnaeusparkweg aan de noordzijde.
Respondenten –Er zijn 4.944 adressen in het verspreidingsgebied. Hierbij hebben in totaal 869 bewoners
meegedaan aan de vragenlijst.

Responsoverzicht:
Respons van 17,6%:
Alle 4.944 adressen in het verspreidingsgebied hebben een uitnodiging ontvangen.
In totaal 869 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld.
Hiermee is de zeer hoge respons van 17,6% behaald

Percentage woningeigenaren-huurders & bekendheid MeerEnergie
Eigenaar-bewoners:
• 682 woningeigenaren
• hiervan was 56% lid
• Van de woningeigenaren die geen lid waren kende 56% MeerEnergie al
Huurders
• 187 huurders
• hiervan was 25% lid
• Van de huurders die geen lid waren kende 46% MeerEnergie al

Alvast opvallende conclusies:
Hoge respons: 17,6%:
De respons is buitengewoon hoog: 17,6 % van de genodigden heeft de enquête ingevuld.

81% van de respondenten zegt zich waarschijnlijk tot zeker te zullen aansluiten
Van de eigenaar-bewoners die de enquête invulden zegt 84% zich waarschijnlijk tot zeker te zullen
aansluiten op het warmtenet.
Ook onder huurders is de animo hoog: 73% zegt zich te willen aansluiten
Nota bene: onder respondenten die MeerEnergie niet kenden vóór deze enquête is dit 75%

2% van de respondenten zegt zich waarschijnlijk niet tot zeker niet te zullen aansluiten
Vertrouwen in een coöperatieve aanpak:
Bij overwegingen van de kosten staat, zowel bij huurders als bij bewoner-eigenaren bovenaan:
“Beter een coöperatie zonder winstoogmerk dan een commerciële partij”.
Pas hierna wordt bezorgdheid genoemd dat de kosten van de aansluiting zouden uitstijgen boven de
kosten van de huidige verwarming (onderhoud en vervanging).
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Kans op aansluiten

Hoe groot acht je de kans dat je je wilt aansluiten op het warmtenet?
Eigenaar/bewoner: 84% van de bewoners zal waarschijnlijk tot zeker aansluiten op het warmtenet. De kans dat leden
zich aansluiten is het grootst 93,3%, niet-leden die MeerEnergie wel kennen 73% en bewoners die MeerEnergie niet
kennen 72%.

Huurder: 73% van de bewoners zal waarschijnlijk tot zeker aansluiten op het warmtenet. De kans dat leden zich
aansluiten is het grootst 85%, niet-leden die MeerEnergie wel kennen 60% en bewoners die MeerEnergie niet kennen
76%.

Belangrijkste redenen om aan te sluiten
Wat zouden voor jou de belangrijkste redenen zijn om je aan te willen
sluiten bij het warmtenet van MeerEnergie?

Eigenaar/bewoner - (zeer) belangrijk in volgorde van belangrijkheid: Goed voor het milieu, Gebruik maken van lokale
warmtebronnen, Comfortabele temperatuur in huis, Betaalbaarheid, Geen rompslomp bij aanleg binnenshuis.

Belangrijkste redenen om aan te sluiten
Wat zouden voor jou de belangrijkste redenen zijn om je aan te willen
sluiten bij het warmtenet van MeerEnergie?

Huurder – (zeer) belangrijk in volgorde van belangrijkheid: Goed voor het milieu, Comfortabele temperatuur in huis,
Betaalbaarheid, Gebruik maken van lokale warmtebronnen, Geen winstoogmerk

Belangrijkste redenen om aan te sluiten
Eigenaar/bewoners versus
huurders

Belangrijkste redenen niet mee te doen
Mocht je níet mee willen doen, wat zou(den) dan de belangrijkste
reden(en) daarvoor zijn?

Eigenaar/bewoner - Belangrijkste redenen om niet mee te doen zijn te onzeker, hogere energiekosten en te veel
gedoe
Categorieën onder Anders:
•
•
•

•
•
•
•
•

Warmtenet wel het beste alternatief?
(18)
Blijvend karakter en duurzaamheid
restwarmte (18)
Twijfels of huis wel geschikt is voor
warmtenet of dat warmtenet voldoende
werkt? (16)
Wil eerst meer weten (13)
Kosten en gedoe (aanpassingen
woning) (12)
Professionaliteit in en steun aan
cooperatie (11)
Kan niet zelf beslissen of vallen buiten
gebied (5)
Duurt te lang (5)

Belangrijkste redenen niet mee te doen
Mocht je níet mee willen doen, wat zou(den) dan de belangrijkste
reden(en) daarvoor zijn?

Huurder - Belangrijkste redenen om niet mee te doen zijn hogere energiekosten, te onzeker en te veel gedoe
Categorieën onder Anders:
•
•
•
•
•
•

Kan niet zelf beslissen of vallen
buiten gebied (20)
Warmtenet wel het beste alternatief?
(7)
Kosten en gedoe (aanpassingen
woning) (4)
Twijfels of huis wel geschikt is voor
warmtenet of dat warmtenet
voldoende werkt? (2)
Wil eerst meer weten (1)
Duurt te lang (1)

Eenmalige en maandelijkse kosten

De kosten kunnen een rol spelen bij je keuze om al dan niet aan te sluiten
op het warmtenet. Wil je aangeven met welke stellingen je het eens bent?
Eigenaar/bewoner – (helemaal) mee eens in volgorde van belangrijkheid: Beter een cooperatie zonder winstoogmerk
dan een commerciële partij, overstap als kosten aansluiting niet uitstijgen boven kosten onderhoud / vervanging CVketel, maandlasten belangrijker dan aansluitkosten

Eenmalige en maandelijkse kosten

De kosten kunnen een rol spelen bij je keuze om al dan niet aan te sluiten
op het warmtenet. Wil je aangeven met welke stellingen je het eens bent?
Huurder– (helemaal) mee eens in volgorde van belangrijkheid:

Zorgen bij overstap

Waar zie je het meest tegenop als je overweegt om deel te nemen?
Eigenaar/bewoner – Zien het meest tegenop de het aansluiting op de CV binnenshuis, onzekerheid wat de beste
keuze is en het onbekende
Eigenaar/bewoner categorieën onder
Anders:
•
•
•
•
•
•
•

Aanpassingen binnenshuis (41)
Gebrek aan controle, continuïteit
MeerEnergie (24)
Onzekerheid, gebrek aan kennis (22)
Kosten (15)
Overige zaken (9)
Collectieve besluitvorming VvE’s (3)
Dat het lang duurt (3)

Zorgen bij overstap

Waar zie je het meest tegenop als je overweegt om deel te nemen?
Huurder – Zien het meest tegenop de het aansluiting op de CV binnenshuis, het vervangen van het gasfornuis en
onzekerheid wat de beste keus is.
Huurder categorieën onder Anders:
•
•
•
•
•

Collectieve besluitvorming VvE’s (9)
Aanpassingen binnenshuis (7)
Onzekerheid, gebrek aan kennis (4)
Kosten (3)
Overige zaken (1)

Benodigd voor besluit om mee te doen
Wat heeft u van MeerEnergie en haar partners nodig om te kunnen
beslissen of u meedoet?

Categorieën onder Anders:
Eigenaar/bewoner – grootste behoefte aan inzicht in de te verwachten
• Informatie over installatie en benodigde
aanpassingen in woning (in detail) (6)
maandkosten, aansluitingskosten en ontzorging bij aansluiting in de woning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Informatie over hoe warmtenet werkt:
warmte, warm water, bepalen verbruik,
etc. (2)
Ontzorging (6)
Informatie over tijdspad (3)
Informatie over kosten (aanbod), met
name aansluitkosten (BAK) (3)
Regie en steun gemeente/overheid, ook
financieel (5)
Ondersteuning bij collectieve
besluitvorming VVEs (en verhuurders) (4)
Zekerheid & garanties (in contracten)
m.b.t. leveringszekerheid, in geval van
storingen en op lange termijn (5)
Lange-termijn zekerheid - Plan B voor
restwarmte datacenter (4)
Onafhankelijke verificatie van
duurzaamheid en maatschappelijke
kosten warmtenet vergeleken met
alternatieven (4)
Daadkracht en vertrouwen in coöperatie
(8)
Begrip voor mensen die niet van het gas
af willen – keuzevrijheid (1)
Overige (2)

Benodigd voor besluit om mee te doen
Wat heeft u van MeerEnergie en uw verhuurder nodig om te kunnen
beslissen of u meedoet?
Huurder – grootste behoefte aan inzicht in de te verwachten maandkosten,
ontzorging bij aansluiting in de woning, een laagdrempelig aanspreekpunt

Categorieën onder Anders:
•
•
•

Ondersteuning bij collectieve
besluitvorming VVEs (en verhuurders) (6)
Ontzorging (1)
Informatie over kosten (aanbod), met
name aansluitkosten (BAK) (1)

Huidige verwarming installatie
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Conclusies 1:
Hoge respons: 17,6%:
De respons is buitengewoon hoog: 17,6 % van de genodigden heeft de enquête ingevuld.

81% van de respondenten zegt zich waarschijnlijk tot zeker te zullen aansluiten
Van de eigenaar-bewoners die de enquête invulden zegt 84% zich waarschijnlijk tot zeker te zullen
aansluiten op het warmtenet.
Ook onder huurders is de animo hoog: 73% zegt zich te willen aansluiten
Nota bene: onder respondenten die MeerEnergie niet kenden vóór deze enquête is dit 75%

2% van de respondenten zegt zich waarschijnlijk niet tot zeker niet te zullen aansluiten
Vertrouwen in een coöperatieve aanpak:
Bij overwegingen van de kosten staat, zowel bij huurders als bij bewoner-eigenaren bovenaan:
“Beter een coöperatie zonder winstoogmerk dan een commerciële partij”.
Pas hierna wordt bezorgdheid genoemd dat de kosten van de aansluiting zouden uitstijgen boven de
kosten van de huidige verwarming (onderhoud en vervanging).

Conclusies 2:
Belangrijke redenen, van gegeven opties, om zich wel aan te sluiten:
In de top vijf, van tien gegeven opties, staat zowel bij huurder als bij eigenaar/bewoner:
+ goed voor het milieu (staat bij beide bovenaan)
+ gebruik van lokale bron
+ comfortabele temperatuur
+ betaalbaarheid
Bij de eigenaar/bewoner staat ‘geen rompslomp bij aanleg binnenshuis’ hiernaast in de top vijf;
Bij de huurder ‘geen winstoogmerk’.

Belangrijke redenen om niet mee te doen die worden genoemd:
Zowel bij eigenaar-bewoners als bij huurders bestaat uit zes gegeven opties de top 3 uit:
+ onzekerheden
+ zorgen over energiekosten
+ gedoe

Conclusies 3:
Hoe kosten een rol spelen bij overweging om al dan niet aan te sluiten:
“Beter een coöperatie zonder winstoogmerk dan een commerciële partij”.
staat zowel bij huurders als bij bewoner-eigenaren bovenaan bij hun kostenoverwegingen.
Eenmalige kosten bij overstap:
Van de eigenaar-bewoners staat 84% er neutraal of instemmend tegenover dat een overstap eenmalige
kosten met zich meebrengt. Wel geeft ongeveer 50% hierbij aan dat de kosten hiervan niet mogen
uitstijgen boven de kosten voor onderhoud en vervanging van de cv-ketel.
Collectieve regelingen voor keuken of CV-ketels:
Een collectief aanbod van MeerEnergie voor aanpassingen in de keuken wordt door ongeveer de helft
van de eigenaar-bewoners gewenst. Een collectieve afkoopregeling voor CV-ketels zou voor minder dan
40% van hen een reden zijn om in te stappen.
Huur- en energiekosten
Bij huurders zijn gelijkblijvende energie- of huurkosten voor rond de 72% van belang bij de overweging
om zich te willen aansluiten.

Conclusies 4:
Met medeneming van de voorwaarden voor het maken van een keuze die worden genoemd in de vrije
ruimte is te concluderen dat bewoners vooral behoefte hebben aan:

Zekerheden en betrouwbaarheid
- duidelijkheid omtrent de kosten
- vertrouwen in de professionaliteit van de coöperatie
- zekerheid van (gratis) warmtelevering van datacentrum

Informatie
- gedetailleerde informatie over aanpassingen in woning
- heldere tijdsplanning
- informatie over hoe het werkt
- onafhankelijke vergelijking met alternatieven

Ontzorging
- ontzorging bij aanleg binnenshuis
- laagdrempelig aanspreekpunt

Overtuigen van buurtbewoners
Met welk argument denk je je buurman/vrouw het beste kunt overtuigen
om zich aan te sluiten bij MeerEnergie?

Eigenaren geen lid

Huurders

