Publieke raadpleging onder de inwoners van Venray over de
militaire vliegbasis De Peel
28 juni 2019
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Samenvatting
Militaire vliegbasis De Peel
Op stelling "1 “Het is goed dat de militaire vliegbasis De Peel weer in gebruik wordt genomen”"
antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 26% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Mee eens".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Aan de hand van vraag "2 Wat is volgens u het grootste voordeel als er weer gevlogen wordt vanaf
militaire vliegbasis De Peel?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer werkgelegenheid in de regio (48%)
2. Venray kan zo een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid in de wereld (34%)
3. Het versterkt de positie van Venray (21%)
21% van de respondenten antwoordt: “Er zijn geen voordelen”.
Aan de hand van vraag "3 Wat is volgens u het grootste nadeel als er weer gevlogen wordt vanaf
militaire vliegbasis De Peel?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer geluidsoverlast (79%)
2. Meer vervuiling (55%)
3. Er zijn geen nadelen (10%)
Op vraag "4 Onder welke voorwaarden vindt u vliegen op militaire vliegbasis De Peel acceptabel?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Als de geluidsoverlast beperkt wordt". 34% van de
respondenten antwoordt: “Als de oefeningen altijd vooraf aangekondigd worden”.
Op vraag "5 Bent u van plan om een van de informatieavonden over dit thema te bezoeken?"
antwoordt 58% van de respondenten: "Nee". 10% van de respondenten antwoordt: “Ja”. 32% van de
respondenten geeft aan het niet te weten.
Op vraag 5.1 "Stel u krijgt de gelegenheid om tijdens de informatieavond een vraag te stellen over dit
thema aan Defensie. Welke vraag zou u stellen?" antwoordt 35% van de respondenten met een
vraag die ze zouden stellen.
Aan de hand van vraag "6 Hoe blijft u het liefst op de hoogte van de plannen van defensie met
militaire vliegbasis De Peel?" komt de volgende top vijf nar voren:
1. Via de gemeente Venray (61%)
2. Via de Peel en Maas (55%)
3. Via de HALLO Venray (32%)
4. Via Omroep Venray (20%)
5. Via De Limburger (17%)

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVenray, waarbij 238 deelnemers zijn geraadpleegd.

3

1. Resultaten
Militaire vliegbasis De Peel
Defensie wil De Peel vanaf 2021 opnieuw als militaire vliegbasis in gebruik nemen. Defensie
kampt met ruimtegebrek en er is weer meer geld om te oefenen en te trainen. Tevens
onderstreept de ontwikkeling van de internationale veiligheidssituatie de noodzaak om meer
te oefenen en te trainen.

1 “Het is goed dat de militaire vliegbasis De Peel weer in
gebruik wordt genomen”
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "1 “Het is goed dat de militaire vliegbasis De Peel weer in gebruik wordt genomen”"
antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 26% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Mee eens".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

E conomisch belang ook vanwege aamsbekendheid.
Gezien de crisis in de wereld, dreiging vanuig het oosten en midden oosten, is
het belangrijk dat wij een goede defensiebeleid voeren.

Mee eens

•
•

Indien nodig zal ook onze regio steentje moeten bijdragen aan defensie.
Wij moeten paraat zijn. Voor onze eigen mensen maar ook voor de landen om
ons heen. Liever niet met geweld maar wel met waakzaamheid.

Neutraal

•
•

Als er maar geen nachtoefeningen komen
Het is heel moeilijk nu al een beslissing te nemen .
En verwacht VEEL geluid overlast

Mee
oneens

•

Extra geluidsoverlast zou gecompenseerd moeten worden
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Zeer mee
oneens

•
•
•

•
•

Al lawaai genoeg van de huidige oefeningen.
Geluidsoverlast en volkel is maar een paar kilometer verder!
Het zal wel weer een hoop extra lawaai met zich meebrengen door meer
vlieguren en meer vervuiling.
De luchtkwaliteit is in omgeving Venray al zeer slecht door veel megastallen.
BAH!
Extra belastend voor COPD- en astma patienten.
In het rustige gebied DE PEEL hoort geen oefenterrein van militaire acties te zijn:
RUSTGEBIED!!!!
Onnodig en milieu verontreinigend, kost kapitalen van onze belasting centen en
als er een oorlog gevochten moet worden volgens de elite dan wordt het zodanig
gedaan dat wij geen vliegtuigen nodig hebben.
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2 Wat is volgens u het grootste voordeel als er weer gevlogen
wordt vanaf militaire vliegbasis De Peel?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=238)

48%
34%
29%
21%
4%

Er zijn geen
voordelen

Andere reden

Meer
werkgelegenheid in
de regio

Het versterkt de
positie van Venray

Venray kan zo een
bijdrage leveren aan
vrede en veiligheid in
de wereld

2%

Weet niet

19%

Er wordt meer
getraind en geoefend

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Aan de hand van vraag "2 Wat is volgens u het grootste voordeel als er weer gevlogen wordt vanaf
militaire vliegbasis De Peel?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer werkgelegenheid in de regio (48%)
2. Venray kan zo een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid in de wereld (34%)
3. Het versterkt de positie van Venray (21%)
21% van de respondenten antwoordt: “Er zijn geen voordelen”.

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•

Defensie bespaart kosten door 2 vliegbases dicht bij elkaar te hebben.
Er zijn (nog) weinig concrete zaken.
Ga maar boven de zee vliegen.In de dorpen maakt het veel te veel lawaai,en wat als er een
naar beneden valt,boven zee is dat niet erg.
Geluids over last
Ik kan zo niet overzien welke voordelen er zijn, aangezien ik niet weet wat er wordt
gestationeerd op de vliegbasis.

Toelichting
•
•
•
•

Het verzwakt de positie van Venray, een gemeente die toch al weinig nieuwe bewoners
aantrekt. Venray wordt hiermee onaantrekkelijker om te wonen, te leven, te recreëren
enz.
Meer mogelijkheden voor de regio om ook gebruik te maken van vliegbasis de Peel.
Overlast van overvliegende vliegtuigen zoals F16 b.v. Vrede en veiligheid met wapens
bestrijden vind ik paradoxaal.
Veel te veel lawaaimakers in de licht!
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3 Wat is volgens u het grootste nadeel als er weer gevlogen
wordt vanaf militaire vliegbasis De Peel?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=238)

Aan de hand van vraag "3 Wat is volgens u het grootste nadeel als er weer gevlogen wordt vanaf
militaire vliegbasis De Peel?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer geluidsoverlast (79%)
2. Meer vervuiling (55%)
3. Er zijn geen nadelen (10%)

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als er vliegtuigen komen, zal er geluidsoverlast zijn. Als er iets anders, b.v. raketten komen, zul
je daar niet veel van merken.
De Peel kan een doelwit worden voor aanslagen
Doelwit voor aanslagen
Geluids over last
Geluidsoverlast maar dat is te accepteren als je de voordelen ziet
Ik ben blij dat het weer gebruikt wordt, is jammer als er niets gedaan wordt
Kans op gevaarlijke situaties als gevolg van (lage) vliegbewegingen boven de bebouwde kom.
Kernwapenopslag. Mikpunt voor anderen waardoor Venray in schotlinie komt te liggen
Meer risico
Veel te veel lawaai
Veel tedicht op woongebied.
Voor de direct omwonenden gaat hun leefomgeving behoorlijk achteruit, en waarschijnlijk ook
de waarde van hun huizen.
Zie boven

Toelichting
•
•
•
•

Maar het hoort erbij. Wen er maar aan!
Militaire vliegtuigen hoeven zich nu eenmaal niet aan vastgestelde vliegroutes te houden,
zoals dit het geval is voor de burgerluchtvaart.
Nadelen worden zelf gecreëerd
Venray draagt al teveel vervuiling ( intensieve veehouderij en logistieke sector )
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4 Onder welke voorwaarden vindt u vliegen op militaire
vliegbasis De Peel acceptabel?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=238)

Op vraag "4 Onder welke voorwaarden vindt u vliegen op militaire vliegbasis De Peel acceptabel?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Als de geluidsoverlast beperkt wordt". 34% van de
respondenten antwoordt: “Als de oefeningen altijd vooraf aangekondigd worden”.

Andere voorwaarde, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen overdag vliegen
Als er weer een oorlog komt
Bepaalde tijden
Ga uit van het gezonde verstand van defensie
Geen avond nachtvluchten
Geen nachtvluchten
Ik ben n
Nachtrust wordt eerbiedigd
Niet 's nachts
Niet in de avond of nacht
Niet s'avond's
Venray ca is mijn inziens een onmogelijke oefenlokatie zeker boven de kernen vliegen en
oefenen
Woon werk verkeer opsosing van te veel werkelozen zij moeten ook maar ingezet worden of
beter de verplichte diestplicht weer instellen

Toelichting
•

•
•

Geen enkele voorwaarde omdat voorwaarden altijd aan interpretatie ervan onderhevig zijn.
De kans dat de burger aan het kortste eind trekt is maximaal.
Dit is gebaseerd op 40 jaar wonen in de directe nabijheid van vliegveld Eindhoven.
Voor je het weet wordt nog meer militaire vliegverkeer van elders naar de Peel overgebracht.
B.v. van Eindhoven om daar meer ruimte te bieden aan de burgerluchtvaart inherent aan het
overhevelen van Schiphol vliegbewegingen naar de regio.
Iedereen vliegt toch. Laat defensie zijn zaken mogen regelen alstublieft.
Zondagsrust is niet heilig maar wel geliefd. Ook Moslims hebben behoefte aan rust op hun
vrijdagavond/zaterdag!
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Defensie organiseert twee informatieavonden voor omwonenden, op woensdag 26 juni in
Venray en op maandag 1 juli in Gemert.

5 Bent u van plan om een van de informatieavonden over dit
thema te bezoeken?
70%

(n=238)
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Op vraag "5 Bent u van plan om een van de informatieavonden over dit thema te bezoeken?"
antwoordt 58% van de respondenten: "Nee". 10% van de respondenten antwoordt: “Ja”. 32% van de
respondenten geeft aan het niet te weten.

Toelichting
Nee

•
•
•

Weet
niet

•
•
•

De avonden vinden plaats op het moment dat ik al, niet te wijzigen, afspraken heb
staan
Helaas beide data verhinderd
Ik ben met vakantie
Ben met vakantie
Hangt af van het tijdstip
Ik heb hier nog niks over gehoord / dus zou graag een uitnodiging met de te
bespreken onderwerpen voorbij zien komen
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5.1 Stel u krijgt de gelegenheid om tijdens de informatieavond een vraag te
stellen over dit thema aan defensie. Welke vraag zou u stellen? (n=23)
Let op! Laag aantal respondenten.

Vraag (35%):
•
•
•
•
•
•
•
•

Als er weer gevlogen gaat worden kunnen ook de normen van Circuit De Peel opnieuw bezien
worden.
DAT EEN IEDER ZICH ER VAN BEWUST MOET ZIJN DAT GELUIDSOVERLAST ERG VERVELEND IS.
DUA GEEN MACHO GEDRAG
Gaan Volkel en Peel samenwerken of vliegt ieder zijn eigen programma.
Hoe kunt u de nadelige uitstoot beperken en wat doet u aan CO2 compensatie in Venray?
Hoeveel vluchten mogen we verwachten? per dag--week- maand?
Stel dat het allemaal toch door gaat (wat niet te hopen is), blijft dan de vliegbaan liggen zoals
deze nu gesitueerd is?
Waarom kan dit niet op Volkel gebeuren in de Peel is er alleen een doorstart baan kan op
Volkel ook
Wat betekend dit voor de werkgelegenheid n de regio

Ik kom alleen om te luisteren, ik heb geen vraag (57%)
Weet niet (9%)
Toelichting
Ik kom alleen om te
luisteren, ik heb geen
vraag

•
•

Ervaringen uit het verleden van vliegbasis tot slapende basis zijn
voldoende.
Intussen gewend aan niet altijd juiste antwoorden,
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Naast de informatieavonden zijn er andere mogelijkheden om op de hoogte te blijven van het
nieuws rondom de militaire vliegbasis De Peel.

6 Hoe blijft u het liefst op de hoogte van de plannen van
defensie met militaire vliegbasis De Peel?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=238)
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Aan de hand van vraag "6 Hoe blijft u het liefst op de hoogte van de plannen van defensie met
militaire vliegbasis De Peel?" komt de volgende top vijf nar voren:
1. Via de gemeente Venray (61%)
2. Via de Peel en Maas (55%)
3. Via de HALLO Venray (32%)
4. Via Omroep Venray (20%)
5. Via De Limburger (17%)

Via een andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Alsof wonende
Mail
Nieuwsbrief?
Peelenmaas tv
Speciaal actie bulletin "vliegveld de Peel blijft op non-actief"
Via directe benadering van de burgers
Wijkraden overleg

Toelichting
•
•
•

De gemeente Venray is zelf zo gesloten als een deur.
Geen Peel en Maas omdat het een betaalde service is
Zeker niet via de Hallo wordt in onze wijk niet verspreid!!!!!!!!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipVenray
Militaire vliegbasis De Peel
17 juni 2019 tot 27 juni 2019
238
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
28 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 6,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 6,3%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 17 juni 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 25 juni 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipVenray
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Venray vergroten. Via
het panel TipVenray kunnen alle inwoners in de gemeente Venray hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Op tipvenray.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden deelnemers
gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVenray is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVenray maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Venray en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.

13

4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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