
   

Toelichting op de werkwijze 
Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 
 
Dit feitenblad gaat in op de methodologische aspecten van het onderzoek. We gaan kort in op de 
constructie van de vragenlijst, de gebruikte werkwijze, de respons en weging van het bestand.   
 
 
In juni 2015 is onder 19.000 mensen woonachtig in 9 gemeenten1 van het aardbevingsgebied 
Groningen een vragenlijst uitgezet. Dit is gedaan in samenwerking tussen Sociaal Planbureau 
Groningen, CMO STAMM en het onderzoeksbureau OTB (TU Delft). Het onderzoek maakt allereerst 
deel uit van een breder onderzoeksproject naar de gevolgen van de aardbevingen voor de Groningse 
woningmarkt. Dit is in opdracht van de Dialoogtafel Groningen. Ten tweede, maakt het onderzoek 
onderdeel uit van de Monitor Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta. Dit is in opdracht van de 
Stuurgroep Wonen en Voorzieningen Eemsdelta.  
 
Sociaal Planbureau Groningen is verantwoordelijk voor de analyse en  rapportage van de 
burgerpeiling Monitor Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta. Zij waren tevens verantwoordelijk 
voor het veldwerk. OTB is verantwoordelijk voor de analyse en  rapportage van het bredere 
onderzoek in het aardbevingsgebied Groningen. 
 

De vragenlijst 
De vragenlijst bevat, naast een algemeen deel, drie inhoudelijke thema’s: (1) leefbaarheid en 
voorzieningen, (2) verhuisgeneigdheid en woonwensen en (3) invloed van de aardbevingen op de 
woning en het woongenot. In de vraagstellingen is zoveel mogelijk aangesloten bij eerdere 
onderzoeken om vergelijking mogelijk te maken. Het betreft: 

 (ad. 1 en 2) de burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2013; 

 (ad 2.) de woonwensenonderzoeken zoals geregeld door het OTB verricht. De vragen in 
deze woonwensenonderzoeken komen vaak overeen met de vragen zoals die in het 
landelijke woningbehoefteonderzoek WoON worden gesteld; 

 (ad. 3) een onderzoek naar de effecten van de aardbevingen op het woongenot onder 
leden van het Groninger Panel (2014, Sociaal Planbureau Groningen) en een onderzoek 
van de Rijksuniversiteit Groningen (2014).    

 
In samenspraak met de opdrachtgevers (zowel Dialoogtafel als Stuurgroep Eemsdelta) en OTB zijn 
tevens nieuwe vragen in de vragenlijst opgenomen. 
 

Werkwijze 
Binnen de benaderde inwoners zijn twee groepen te onderscheiden. Ten eerste zijn 811 deelnemers 
aan het Groninger panel woonachtig in de 9 gemeenten uitgenodigd voor deelname. Het Groninger 
Panel is een provinciaal panel en een representatieve afspiegeling van de Groninger bevolking van 18 
jaar en ouder. Het panel heeft ongeveer 3000 leden die circa vijf keer per jaar worden uitgenodigd 
om online een vragenlijst in te vullen. 
 
Ten tweede hebben alle negen gemeenten een steekproef getrokken uit hun bevolkingsadministratie. 
Hierbij werden alleen inwoners van 18 jaar en ouder benaderd, is er steeds 1 persoon per 
huishouden benaderd, en zijn de institutionele bewoners niet meegenomen.  
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In totaal zijn ruim 19.000 inwoners uit de 9 gemeenten per brief uitgenodigd om mee te doen aan het 
onderzoek. In de brief stond een unieke link naar de internet enquête. Daarnaast konden 
respondenten op verzoek een schriftelijke enquête toegestuurd krijgen. Door 415 personen is een 
schriftelijke vragenlijst ingevuld. Na 2 weken is per post een herinneringskaart gestuurd voor 
deelname aan het onderzoek. 
 

Aantal respondenten 
De respons naar gemeente is weergegeven in de tabellen 1 en 2. 
 
Tabel 1. Respons door middel van de steekproef benaderde inwoners 

Gemeente Teruggekomen Uitgezet % Respons 

Appingedam 207 1.002 20,7 
Bedum 303 1.548 19,6 
Delfzijl 811 4.311 18,8 
De Marne 281 1.576 17,8 
Eemsmond 531 2.422 21,9 
Loppersum 579 2.496 23,2 
Slochteren 470 2.144 21,9 
Ten Boer 211 984 21,4 
Winsum  441 1.953 22,6 

Totaal 3.834 18.436 20,8 
 

Tabel 2. Respons Groninger panel  

Gemeente Teruggekomen Uitgezet % Respons 

Appingedam 24 37 64,9 
Bedum 110 145 75,9 
Delfzijl 44 80 55,0 
De Marne 86 137 62,8 
Eemsmond 27 46 58,7 
Loppersum 21 37 56,8 
Slochteren 96 133 72,2 
Ten Boer 99 156 63,5 
 Winsum  22 40 55,0 

Totaal 529 811 65,2 

 
CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen heeft zorg gedragen voor de opschoning van het 
bestand. OTB voor de weging en ophoging. Om ervoor te zorgen dat de respondenten een zo goed 
mogelijke afspiegeling vormen van de totale populatie is het bestand gewogen en opgehoogd naar 
voor de gehele populatie bekende cijfers. Voor elk van de 9 gemeenten is gewogen en opgehoogd 
naar een combinatie van huishoudenstype en leeftijd (op basis van door het Sociaal Planbureau 
Groningen aangeleverde informatie voor 2013). Omdat deze gegevens (het zogenaamde 
wegingskader) alleen betrekking hebben op zelfstandig wonende huishoudens zijn de inwonenden 
boven de 18 jaar niet meegenomen in deze stap van het wegingsproces. Een uitgebreide 
omschrijving van de verschillende stappen genomen voor de weging, is te lezen in de rapportage van 
OTB (te verschijnen). 


