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Inleiding

EnergieNed hanteert voor warmtelevering een niet-meer-dan-anders beginsel gebaseerd op
"marktwaarde". Voor de bepaling van de "marktwaarde"voor warmte 1is de gigajouleprijs)
wordt $ebruik gemaakt van de gegevens van twee panelonderzoeken; het HO-lrd-ondirzoet
voor aardgas en elektriciteit en BWK-onderzoek voor warmte en elektriciteit. Uit deze
onderzoeken worden de landelijk gemiddelde energieverbruiken voor gasverbruikers
(gemeten in m3 en kWh's) en warmteverbruikers (gemeten in GJ's en kwh's;
vastgesteld.
Beide panelonderzoeken worden uitgevoerd door Millward Brown/Centrum te Amsterdam
in
opdracht van EnergieNed.
Daar beide groepen gebruikers niet geheel vergelijkbaar zijn samengesteld wordt voor een
aantal variabelen die in hoge mate het energieverbruik verklaren een
"matchingsprocedure"uitgevoerd waardoor de groep gasverbruikers identiek wordt gemaakt
aan de groep warmteverbruikers en de energieverbruiken van beide groepen met elkaar
kunnen worden vergeleken.
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Aan mij is venocht een onafhankelijk advies uit te brengen over de gehanteerde methode die
gebruikt wordt bij het marktwaardeonderzoek ter vergelijking van de gemiddelde
energieverbruiken voor gas- en warmteverbruikers. Dit advies zouziihdienen toe t6 spitsen
op de waag of de gekozen onderzoeksmethodiek leidt tot een betrouwbare uitspraak over met
name de hoogte van het gemiddelde energieverbruik van warmteverbruikers en

gawerbruikers.

tt:U voor het geven van dit advies volledige iruagegekregen in de werkw ijze en
databestanden van het HOME- en BWK-onderuoeken vatt d" matchingspro"".d*".

S

Werkwijze
Ik heb kennis genomen van:
A. het rapport van Millward Brown/Cenkum getiteld "De marktwaarde van warmte voor
2005. Resultaten van een vergelijkend onderzoek. Tekstrapport.
B. een notitie van ECN Beleidstudies, Petten, 2 mei2003,u"n Hu.m Jeeninga en Jan
Uitzinger, aan Toon Buiting, betref;lende de vergelijking warmteverbruik woningen met
gasaansluitingen en woningen op een warmtenet eindiapportage.
Als achtergrondmateriaal heb ik kennisgenomen van
c. EnergieNed, december 2004, Tariefadvies voor de levering van warmte aan
kleinverbruikers 2005.
D. EnergieNed maart 2005, Basisonderzoek warmte Kleinverbruik. 2005-36.
Ik heb aan Millward Brown/Centrum informatie opgewaagd over de weeglrrocedure en aan
mij is overhandigd
E. de Quantum {Jser's Guide Volume 3, het deel over weging.
Ik heb kennis genomen van een boek over methoden en modellen in de demografie
F. C. Newell (1988). Methods and models in demography. London: Belhaven-press.
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Vervolgens heb ik mij gewend tot collega's van het CBS die expert zijn op het gebied van
standaardisatie (waar de gebruikte weegprocedures onderdeel van uitmaken). Ik heb een
gesprek gehad met prof. dr. J.G. Bethlehem en dr. A. Z. Israels, en telefonisch overlegd met
drs. S.J.M. de Ree. Zij hebben mij opmerkzaam gemaal'rt op een artikel over weegprocedures
(G) en gen rapport dat weegprocedures met regressieprocedures vergelijkt (Ff), namelijk
G. Bethlehem, J.G. (1999). Weighting nonresponse adjustments based on auixiliary
information. In: ICSN, weighting adjustments for ignorable nonresponse.
H. Israels, A.2., en s.J.M. de Ree (1981). standqardisatie, met toepasstng op het
loonstructuuronderzoe k I 9 7 2. Voorburg: CB S, M 1 -7 g -269 .
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De bevinden in deze notitie zijn volledig voor mijn rekening. Ik heb deze niet voorgelegd aan
door mij geraadpleegde personen.
1. De weegprocedure zoals uitgevoerd door Millward Brown/Centrum is toegepast op
steekproeven die voldoende groot zijn, namelijkn=4T7 huishoudens aangesloten op
warmtedistributienetten en n:511 aangesloten op het aardgasnet. De steekproeven hebben
geen in het oog springende gebreken zoals hoge non-response.
2.Uit de Quantum Lfser's Guide (E) blijkt dat de weegprocedure die is toegepast bekend staat
als multiplicatief wegen, ook wel bekend als iteratief proportioneel fitten. Ten opzichte van
andere methoden van wegen heeft deze methode het voordeel datzij, onder aanpassing van de
marginale frequenties van een tabel, de bestaande interacties tussen de weegvariabelen in tact
laat. Een introductie in verschillende vormen van wegen is te vinden in publicatie G. Voor een
eenvoudige uitleg van deze procedure wordt verwezen naar de Bijlage.
3. De gewichten die door de gehanteerde weegprocedure worden geproduceerd liggen tussen
.03 en 4.5. De bovengrens is hier van belang, omdat het niet wenselijk is dat enkele
huishoudens ten gevolge van de weging een overwegende invloed uitoefenen. Dat laatste
blijkt hier echter niet het geval: een bovengrens van 4.5 is niet zorgwekkend.
4. Notitie B oefent kritiek uit op de door Millward Brown/Centrum gehanteerde methodiek. Ik
richt mij nu op de statistische aspecten in deze kritiek.
5. Notitie B stelt als altematief een regressieprocedure voor, waarin alleen statistisch
significante variabelen worden opgenomen.
6. Naar mijn mening is ook deze voorgestelde regressieprocedure verdedigbaar om tot een
goede vergelijking van de groep gasverbruikers en de groep warmteverbruikers te komen,
maar niet beter dan de weegprocedure. Het is niet zo dat een van beide procedures een betere
naam of een hogere status heeft. In tegendeel, er wordt in de statistische literatuur juist
aangetoond dat beide methoden theoretisch gezienbijzonder dicht bij elkaar liggen
(weegprocedures vertonen grote overeenkomsten met regressie), en vaak.tr"tgeli.lkb*"
resultaten opleveren (zie bijvoorbeeld rappod fD.
7. Om mijn mening en bevindingen in 6. te toetsen op de voorliggende data heb ik door
Millward Brown/Centrum ook de regressieprocedure laten uitvoeren die voorgesteld is in
notitie B. Er is een opmerkelijke gelijkenis tussen de uitkomst van deze regressieanalyse en
die van de weegprocedure: waar de weegprocedure tot een gemiddeld gasverbruik bij de
gasverbruikers van 1,488 m3 komt, vindt de regressieanalyse een gemiddeld geschat
gasverbruik bij warmteverbruikers van I,487 m3. Deze bevinding biedt verdere empirische
ondersteuning van mijn mening in 6.
8. Ik ga nog kort in op twee kritiekpunten die in notitie B worden genoemd ten aanzien van de
weegprocedure gehanteerd in rapport A:
p.2: "het rechthekken van bestanden door weging is doorgaans moeilijk". Mtjn
commentaar: indien dit moeilijk is bij weging, dan zal ditook moeilijk zijn bij een
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regressieprocedure. Indien dit goed gaat bij weging, dan gaat het goed bij regressie
Immers: dezelfde variabelen worden in weging en regressie gebruikt.
"er wordt niet getoetst of variabelen significant zijn." En p.7: "bij weegprocedure is
niet bepaald of variabelen waarvoor je weegt spreiding in energieverbruik verklaren."
Mijn commentaar: dit lijkt me voor de bepaling van een gemiddelde (waar het hier
uiteindelijk om gaat) ook niet van belang. In een weegprocedure zal wegen voor een
variabele die niet significant is in een regressieprocedure, geen of weinig invloed
hebben op het te schatten gemiddelde.

Conclusie
De door Millward Brown/Centrum gekozen onderzoeksmetlrodiek leidt tot een betouwbare
uitspraak over de hoogte van het gemiddelde energieverbruik van warmteverbruikers en
gasverbruikers. Ik zie geen mogelijkheden om de statistische procedures binnen het

marktwaardeonderzoekte

verbeteren.
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Bijlage: multiplicatief wegen
We geven hier een korte uitleg van multiplicatief wegen. We doen dit voor een 2x2tabelDe
uitleg hier is eenvoudig te generaliseren ruur een tabel vanlmeer dan twee variabelen, die ook
meer dan wee categorie€n kunnen hebben.
Stel we hebben een steekproef van 200 huishoudens die als volgt over een 2x2 tabel
verdeeld:

30
40

zijn

50
80

De rijtotalen zijn 80 en 120, de kolomtotalen7} en 130. Stel nu dat deze tabel gewogen moet
wordennaarmarginalen2l enl75 voorderijenen l00en l00voordekolommen.Alseerste
stap gaan we dan de rijmarginalen corrigeren: we vermenigvuldigen de waarden 30 en 50 met
25/80, en 40 en 80 met 175/120. We krijgen dan de volgende tabel:

9.37s
58.333

15.625
116.667

De rijmarginalen kloppen nu: zij zijn25 en 175. Echter, de kolommarginalen zijn veranderd
in67.708 en132.292. We gaan nu de kolommarginalen aanpassen zodatdeze 100 en 100
worden. Hiertoe vermenigvuldigen we de zojuist verkregen waarden in kolom I met
100167.708 en die in kolom 2 met1001132.292. We krijgen dan:
13.846
86.153

11.811

88.189

Nu kloppen de kolomtotalen: die zijn 100 en 100. De rijtotalen zijn echter weer verstoord: dje
2iin25.657 en 174.342, en dirs net niet meer 25 en 175. We gaan nu op de zojuist verkregen
tabel de marginalen 25 en 175 weer aanpassen ('fitten') door de eerste rij te vermenigvuldigen
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/:met25/25.657 en de tweede rij met 175/174.342. We krijgen dan een tabelwaarvan de
rijtotalen kloppen, maar de kolomtotalen weer wat zijn verstoord. Als we zo een aantal keer
doorgaan, convergeert de aidus verkregen tabel naar een tabel waarbij de rijtotalen 25 en 175,
en de kolomtotalen 100 en 100 zijn.
We merlien op dat door de aanpassing van de marginalen de samenhang in de tabel, zoals
gemeten met de zgn. odds ratio, niet verandert: in de eerste tabel is deze 30x80 / 40x50
1.2.
Dit is ook de waarde in de tweede tabel: 9.375x116.667 / 15.625x58.333 = 1.2. Ook de
waarde in de derde tabel is 1.2. Met andere woorden: de waarde die de samenhang weergeeft
verandert bij multiplicatief wegen niet, de samenhang blijft dus hetzelfde.
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