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Proces-verbaal enquête recreatiepark Hoek van Holland 

In dit proces-verbaal wordt de uitslag en het verloop van de enquête recreatiepark Hoek van 
Holland gerapporteerd, die in de periode van 17 januari tot en met 31 januari 2015 heeft 
plaats gevonden. Het proces-verbaal begint met een korte beschrijving van de enquête, 
gevolgd door gegevens over de opkomst, waarna de resultaten van de enquête volgen. Het 
proces verbaal sluit af met een beschrijving van het verloop van de enquête. Hierbij wordt 
extra aandacht besteed aan de rechtmatigheid van de uitgebrachte stemmen.  

Details enquête 

De enquête had ten doel te peilen hoe de eigenaren van de recreatiewoningen aankijken 
tegen toekomstige exploitatievormen van het vakantiepark Hoek van Holland. Daarnaast zijn 
twee achtergrondvragen opgenomen over de eigenaren zelf (leeftijd en hoe lang ze eigenaar 
zijn)  

Opkomst enquête 
In totaal zijn er 1.088 enquêteformulieren verstuurd naar de stemgerechtigden, waarvan 
een lijst door de gemeente Rotterdam is aangeleverd. Uiteindelijk hebben 678 respondenten 
de enquête ingevuld. Drie vragenlijsten waren niet goed ingevuld. Deze waren ongeldig, 
zodat er uiteindelijk 675 geldige vragenlijsten zijn binnen gekomen. Overigens hebben drie 
respondenten dubbel gestemd (zowel via internet als per post). Van hen zijn alleen de via 
internet ingevulde enquêtes meegenomen. 
 
Tabel 1: Populatie en respons enquête recreatiepark Hoek van Holland 

 

Uitslag primaire vraag enquête 

Onderstaande tabel 2 geeft de verdeling van de respons op de hoofdvraag. 

  

Enquête Verstuurde 
enquête-

formulieren 

Aantal 
respon-
denten 

Waarvan via 
internet 

Waarvan  
per post 

Opkomst- 
Percentage 

Recreatiepark 
Hoek van Holland 

1.088 678 184 494 62,3 % 
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Tabel 2: Resultaat hoofdvraag enquête  
 Wat moet er volgens u gebeuren met het beheer van het 

recreatieoord en de camping Hoek van Holland? 
Respon-
denten 

Percentage 

1 Houden zoals het nu is: beheer én eigendom blijven bij de 
gemeente  654 96,9% 

2 Verkoop van het recreatieoord en de camping op de 
openbare markt 6 0,9% 

3 Het beheer (niet het eigendom) overdragen aan een niet 
gemeentelijke exploitant 15 2,2% 

    

 Totaal 675 100% 

Een zeer grote meerderheid van de respondenten heeft een voorkeur voor het behouden 
van de huidige situatie. 

Secundaire vragen in de enquête 
In de enquête zijn twee achtergrond vragen gesteld over de respondenten. Deze vragen 
luidden: 
 
 Wat is uw leeftijd? 
 Hoe lang heeft u al een recreatiehuisje of stacaravan op het recreatieoord? 
 

In onderstaande tabellen zijn de antwoorden op deze vragen opgenomen, waarbij meteen 
de koppeling met de primaire vraag is opgenomen: 
 

Tabel 3: Verdeling van de respons naar leeftijd. 

Leeftijd (in jaren) 18-35 36-50 51-65 66+ 
niet 

ingevuld Totaal 

Huidige situatie behouden 8 114 253 254 25 654 

Verkoop op openbare markt 1 1 2 2 0 6 

Beheer overdragen 0 3 6 6 0 15 

Totaal 9 118 261 262 25 675 

 
1,3% 17,5% 38,7% 38,8% 3,7% 100% 
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Tabel 4: Verdeling van de respons naar eigendomsduur 

Hoe lang bezitter van 
vakantiewoning (in jaren) 1-5 6-10 11-15 15-20 21+ 

niet 
ingevuld Totaal 

Huidige situatie behouden 122 100 83 53 273 23 654 

Verkoop op openbare markt 3 1 0 1 1 0 6 

Beheer overdragen 4 2 1 2 6 0 15 

Totaal 129 103 84 56 280 23 675 

 
19,1% 15,3% 12,4% 8,3% 41,5% 3,4% 100,0% 

 
Te zien is dat er in alle leeftijdscategorieën en ook in alle categorieën van de eigendomsduur 
een overduidelijke voorkeur is voor het behouden van de huidige situatie. 
 
Verloop van de enquête  
Inkesta heeft in de onderzoeksperiode de via internet ingevulde enquêtes gemonitord, 
waarbij kritisch is gekeken naar de herkomst van de stemmen (IP adressen) en naar de 
ontwikkeling van het aantal stemmen door de tijd. Ook de per post binnen gekomen 
formulieren zijn gecontroleerd. Zoals in de inleiding al aangegeven waren drie van de per 
post binnen gekomen vragenlijsten niet goed ingevuld, daarom waren deze ongeldig. 
Daarnaast zijn er drie respondenten geweest die via internet de enquête hebben ingevuld, 
maar ook per post. Van deze respondenten zijn alleen de antwoorden die via internet 
binnen kwamen meegenomen. Er zijn verder geen onregelmatigheden geconstateerd. De 
overige 675 uitgebrachte stemmen zijn dus geldig. 
 
 
Inkesta BV, namens deze,       Breda, 13 februari 2015 
 
 
  

Drs. C. (Kees) van Ommeren Drs. J. (Jan) Versluys 
 


