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1.
Onderzoeksspecificaties

Context
Door de verslechterde
veiligheidssituatie in de wereld
moet Defensie meer oefenen.
Hierdoor neemt het aantal
militaire vluchten toe. Maar door
sluiting van de vliegbases
Soesterberg, Twenthe en
Valkenburg zo’n 16 jaar geleden
heeft Defensie weinig ruimte om
het aantal vluchten uit te
breiden. Alle vliegbases zitten
‘vol’ of bijna vol. Heropening van
vliegbasis De Peel helpt het
ruimtegebrek op vliegbases op
te lossen.

Onderzoeksdoel
Het doel van dit onderzoek is om
inzicht te verkrijgen in de
activiteiten van omwonenden op
het gebied van
omgevingskwesties. Specifiek
gaat het hierbij om de mogelijke
heropening van vliegbasis De
Peel. Daarnaast wordt ook
getracht te achterhalen wat de
beweegredenen zijn van
omwonenden om in stil of actief
burgerschap te verblijven. De
manier waarop zij over deze
kwestie informatie ontvangen of
juist delen is ook van belang.

Centrale vragen
•

•

•

Wat is de motivatie van
omwonenden om in stil of
actief burgerschap te
verblijven?
Wat is de motivatie van
omwonenden in stil
burgerschap om wel actief te
worden in de toekomst?
Worden onze
communicatiekanalen
herkend en gebruikt door
omwonenden?
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Onderzoeksspecificaties

1/2

Doelgroep
Omwonenden van de Luitenant-generaal Bestkazerne van 18 jaar en ouder die de
Nederlandse taal beheersen.
Steekproef

De steekproef is doelgericht getrokken door omliggende dorpsraden (N= 28) en
gemeenten (N= 8) te contacteren (straal 12,5 km). Vervolgens is zelfselectie
toegepast door omwonenden in geval van deelname (straal 20 km).
Respondenten

Uiteindelijk hebben N=999 geschikte respondenten deelgenomen aan de online
enquête.
Methode
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online enquête (Google Forms). De
dorpsraden en gemeenten hebben gebruik gemaakt van hun beschikbare kanalen
om de informatie over dit onderzoek te delen.
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Onderzoeksspecificaties

2/2

Enquête
De vragen zijn opgesteld door Anne Berendrecht in samenspraak met de afdeling
Strategie & Advies, sectie Beleidsadvisering van De Koninklijke Luchtmacht.

Dataverzameling
De enquête was online beschikbaar vanaf 24 november 2021 tot 24 december
2021.
Type onderzoek

Er is gebruik gemaakt van een mixed-methods onderzoek. Hierbij worden
elementen van kwantitatief (analyseren van numerieke data) en kwalitatief
(analyseren van niet-numerieke data) onderzoek gecombineerd.
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Onderzoeksgebied

Luitenant-generaal
Bestkazerne

12,5 km

20 km
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2.
Aanleiding

Aanleiding

1/2

9

Aanleiding

2/2
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“

‘’And so tonight – to you, the great silent
majority of my fellow Americans – I ask for
your support’’ (Nixon, 1969, 29:27).
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Theoretisch kader
Democratisch burgerschap zorgt er in de ideale
omstandigheden voor dat iedereen het recht heeft op
een stem als zij door collectieve beslissingen worden
getroffen (Gray, 2015). Echter, het lijkt er op dat veel
burgers hun stem verliezen. Het wordt minder
waarschijnlijk dat burgers gaan stemmen, contact
leggen met politieke vertegenwoordigers of de agenda
van beleidsmakers wijzigen door zich te laten horen.
Dit wordt daarom silent citizenship genoemd. Silent
citizenship, ook wel stil burgerschap, duidt op een
gebrek aan stem en een tekort aan democratisch
burgerschap (Gest & Gray, 2015). Ook is het een teken
van uitsluiting van burgers van democratische politiek
door een gebrek aan kansen, middelen, vertrouwen of
simpelweg competentie. Economische en politieke
ongelijkheid zorgen ervoor dat veel burgers het gevoel
hebben dat ze geen effectieve stem hebben in het
democratische proces.

Daarbij blijkt uit onderzoek dat deze stille burgers hun
voorkeuren meestal niet uiten, maar deze wel vaak
aanzienlijk verschillen van de burgers die stemmen en
gekozen worden (Gilens, 2009). Als de meerderheid
ervoor kiest om te zwijgen in een samenleving, kan dit
ervoor zorgen dat hen de informatie wordt ontnomen
over waar de meerderheidsstandpunten liggen (Gray,
2015). De standpunten van deze burgers worden niet
vertegenwoordigd. Een gevolg kan zijn dat zij zich
onder druk gezet kunnen voelen om een standpunt in
te nemen van de vocale minderheid. Dit wordt ook wel
de spiral of silence genoemd (Moy, Domke & Stamm,
2001). Stil burgerschap kan dus nadelig werken voor de
democratische politiek en daarom is het essentieel om
een manier te bedenken om deze stemmen te
mobiliseren.
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3.
Demografische factoren

Geslacht

Q1: Wat is uw geslacht?

N= 999
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Verhouding man/vrouw Venray

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/regionaal/inwoners
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Woonplaats

Q2: In welke plaats bent u woonachtig?

N= 999
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Leeftijd

Q3: Wat is uw leeftijd?

N= 999
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Leeftijdsopbouw Venray

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/regionaal/inwoners
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4.
Uw mening

Mening

Q4: Geeft u wel eens uw mening over zaken die u interesseren?

N= 999
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Q4: Geeft u wel eens uw mening over zaken die u interesseren?

‘Ja’

Q5: Over welke onderwerpen gaat dat?

N= 891

Directe woonomgeving

Gemeente zaken
Anders…

Werk
Landelijke politiek
Privé sfeer
School van de kinderen
Studie
Anders…

•
•
•
•
•
•
•

‘Natuur & milieu’
‘Verkeer & vervoer’
‘Sport’
‘Hobby's’
‘Producten’
‘Mensenrechten’
…
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Q4: Geeft u wel eens uw mening over zaken die u interesseren?

‘Ja’

Q6: Via welke communicatiekanalen geeft u uw mening?

Mondeling

Schriftelijk

N= 891

• ‘Face-to-face’

• ‘Vergaderingen’

• ‘Email’

• ‘LinkedIn’

• ‘Persoonlijk’

• ‘Politieke partij’

• ‘Briefwisseling’

• ‘Enquêtes’

• ‘Verbaal’

• ‘Vakbond’

• ‘Papier’

• ‘Petities’

• ‘Fysiek’

• ‘Stichting’

• ‘Whatsapp’

• ‘Formulieren’

• ‘Klankbordgroep’

• ‘Telefoongesprek’

• ‘Facebook’

• ‘Dorpsoverleg’

• ‘Inspraakbijeenkomst’

• ‘Internet’
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Q4: Geeft u wel eens uw mening over zaken die u interesseren?

‘Nee’ (1/2)

Q7: Wat is voor u de voornaamste reden om uw mening niet te geven?

• ‘’Heel vaak betreft het enkel zenden en is er geen ruimte voor nuance.’’

N= 108

• ‘’Gevoel dat het geen meerwaarde heeft.’’
• ‘’Laat iedereen gewoon zijn ding doen. Iedereen heeft zijn eigen mening en ideeën over iets.’’
• ‘’Sta niet graag op de voorgrond.’’
• ‘’Ik heb niet vaak een duidelijke voor of tegen mening. Er zijn aan alle beslissingen zowel voorals nadelen.’’

• ‘’Geringe impact, alleen extreme meningen hebben nieuwswaarde en krijgen aandacht.’’
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Q4: Geeft u wel eens uw mening over zaken die u interesseren?

‘Nee’ (2/2)

Q7: Wat is voor u de voornaamste reden om uw mening niet te geven?

• ‘’Ik hoop dat de politiek de juiste keuzes voor mij maakt.’’

N= 108

• ‘’Zie er vaak het nut niet van in, wordt vaak niet naar geluisterd door de overheid.’’
• ‘’Geen behoefte om me uit te spreken.’’
• ‘’Ik kom weinig enquêtes tegen waarin dit wordt gevraagd. Ik ga er zelf niet naar op zoek.’’
• ‘’Geef pas een mening als ik het echt noodzakelijk vind.’’
• ‘’Voel me niet genoeg betrokken.’’
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5.
Heropening vliegbasis
De Peel

Op de hoogte

Q8: Wist u al dat er plannen zijn om de vliegbasis te heropenen?

N= 999
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Houding

Q9: In welke mate staat u positief of negatief
tegenover de heropening van Vliegbasis De Peel?

N= 999
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Perceptie

Q10: In welke mate denkt u dat de meeste andere omwonenden positief
of negatief tegenover de heropening van vliegbasis De Peel staan?

N= 999
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Sociale druk

Q11: In welke mate voelt u sociale druk om mee te gaan met de
overheersende mening in uw directe familie- of vriendenkring
over de heropening van vliegbasis De Peel?

N= 999
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Burgerschap

Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid
over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

N= 999
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Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

’Ja’ (1/4)

Q13: Wat was de aanleiding om uw mening te laten horen?

N= 325
Thema’s:

(Gebrek aan) voorstanders

• (Gebrek aan) voorstanders

• ‘’Omdat ik een voorstander ben en dat niet
alleen het negatieve geluid gehoord moet
worden.’’

• Kansen
• Middelen
• Vertrouwen
• Competentie
• Aantasting leefomgeving
• Concretisering

• ‘’Het nut en belang van een goede
krijgsmacht.’’
• ‘’Het waren de eerste negatieve reacties op
de eventuele heropening waarbij onjuiste
gegevens werden verspreid.’’
• ‘’Vrede en veiligheid is niet gratis en men
gaat ervan uit dat er niets gebeurt in
Nederland.’’
• ‘’Dat er teveel negatieve omwonenden zijn.’’
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Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

’Ja’ (2/4)

Q13: Wat was de aanleiding om uw mening te laten horen?

N= 325
Kansen

Middelen

• ‘’Mogelijkheid tot het sturen van een
zienswijze.’’

• ‘’Zit in dorpsforum.’’

• ‘’Indienen van bezwaarschrift n.a.v. oproep
actiegroep.’’

• ‘’Als ambtenaar van de gemeente Boekel.’’

• ‘’Omdat ik daartoe ben uitgenodigd.’’

• ‘’Ik zit in het bestuur van het Dorpsoverleg
en vanuit mijn rol in dat bestuur hebben we
gereageerd.’’

• ‘’Omdat hiernaar gevraagd wordt.’’
• ‘’In de functie van bestuurslid wijkraad.’’
• ‘’Oproep via de site derips.nl.’’
• ‘’Lokale politiek.’’
• ‘’Inspraakprocedure.’’
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Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

’Ja’ (3/4)

Q13: Wat was de aanleiding om uw mening te laten horen?

N= 325
Vertrouwen

Competentie

• ‘’Als je niets laat horen, gebeurt er niets en
doet de overheid wat hij wil.’’

• ’’Openbare dorpsvergadering waar het een
en ander werd uitgelegd.’’

• ‘’Er is geen veranderd dreigingsrisico zoals
u stelt. U jokt dus en dat pikken de burgers
niet van hun overheid.’’

• ‘’Slechte communicatie vanuit de gemeente
en ineens info in de pers.’’

• ‘’Heropening met bijkomende
geluidsoverlast en onbetrouwbare
gegevens en presentatie hiervan door de
Luchtmacht.’’
• ‘’Gemeente gaf in vroeg stadium aan dat ze
niets tegen deze overheidsbeslissing
konden doen. Wat natuurlijk ‘kul’ was.’’

• ‘’De informatieavond over de heropening
van vliegbasis De Peel waardoor ik erg
bewust ben geworden van hetgeen ons te
wachten staat als vliegbasis De Peel
heropend zou worden.’’
• ‘’Naar aanleiding van een infoavond.’’
• ‘’Berichten in de krant.’’
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Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

’Ja’ (4/4)

Q13: Wat was de aanleiding om uw mening te laten horen?

N= 325
Aantasting leefomgeving

Concretisering

• ‘’Omdat ik er direct persoonlijk en zakelijk
hinder van ondervind.’’

• ‘’Berichten over mogelijke reactivering
vliegveld De Peel.’’

• ‘’We zitten al in een zwaar overbelast
gebied op het gebied van stikstof en
luchtverontreiniging. Ook overlast van
vliegveld Eindhoven en Volkel.’’

• ‘’De reactivering van de Luitenant-generaal
Bestkazerne en het gebruik van de F35.’’

• ‘’De verwachting dat onze woonsituatie
volstrekt onleefbaar zal worden tijdens
vluchten.’’

• ‘’Bekendmaking mogelijke heropening met
presentatie.’’

• ‘’Opnieuw openen van de basis.’’

• ’’Zorgen om ernstige geluidsoverlast en
luchtvervuiling.’’

• ‘’Voornemen tot reactivering.’’

• ‘’Geluid is vaak excessief.’’

• ‘’Publicatie van de plannen.’’
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Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

’Ja’

Q14: Via welke communicatiekanalen heeft u uw mening laten horen?

N= 325
• ‘Klachtenformulier’

• ‘Klachtenlijn van Defensie’

• ‘Sociale media’

• ‘Wijkradenoverleg’

• ‘Bezwaarschrift ingediend’

• ‘Aan landelijke politieke partij’

• ‘Dorpsraad’

• ‘Betrokken actiegroep’

• ‘Via e-mail’

• ‘Online enquêtes’

• ‘Brief richting Ministerie van Defensie’

• ‘Via inspraakprocedure 2 jaar geleden’

• ‘Via bijeenkomst’

• ‘Bijeenkomst van de gemeente’
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Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

’Nee’ (1/4)

Q15: In welke situatie zou u wel uw mening laten horen
over de heropening van vliegbasis De Peel?

N= 674

Thema’s:

(Gebrek aan) voorstanders

• (Gebrek aan) voorstanders

• ‘’Niet zo snel, maar ik vind openen
belangrijk voor veiligheid van ons land.’’

• Kansen

• ‘’Vind het jammer dat op dit moment alleen
de stemmen te horen zijn van de groep die
tegen de komst is. En vooral omdat deze
groep meerdere malen vanuit ‘alle’
inwoners spreekt.’’

• Middelen

• Vertrouwen
• Competentie

• ‘’Als er teveel tegen zijn.’’
• ‘’Als de basis gesloten zou worden.’’

• Aantasting leefomgeving
• Concretisering

• ‘’Sta positief tegenover, ik zou dat kenbaar
maken tegenover mijn omgeving’’
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Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

’Nee’ (2/4)

Q15: In welke situatie zou u wel uw mening laten horen
over de heropening van vliegbasis De Peel?

N= 674
Kansen

Middelen

• ‘’Bij elke gepaste kans die ik krijg. Er zijn
helaas weinig kansen. Bij
informatiebijeenkomsten is het veelal
eenrichtingsverkeer en digitaal een mening
geven is in mijn ogen wat lastig i.v.m.
formulering.’’

• ‘’Ik zou nu niet weten aan welke politieke
vertegenwoordiger ik mijn mening zou
kunnen laten weten zodat dit effect heeft.’’

• ‘’Als ernaar gevraagd wordt.’’

• ‘’Ik heb nog geen medium gevonden om dit
te doen.’’

• ‘’Als ik het onderwerp tegen kom en tijd heb
om er mee bezig te zijn.’’

• ‘’ Wanneer mensen mij daar expliciet om
vragen of wanneer het onderwerp ter
sprake komt.’’

• ‘’Als ik online makkelijk een formulier kan
invullen dat niet veel tijd kost.’’

• ‘’Als er expliciet naar gevraagd wordt zoals
in deze enquête’’

• ‘’Tot nu toe nog geen idee waar ik mijn
mening kan laten horen.’’
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Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

’Nee’ (3/4)

Q15: In welke situatie zou u wel uw mening laten horen
over de heropening van vliegbasis De Peel?

N= 674
Vertrouwen

Competentie

• ‘’In geen enkele situatie denk ik. De
overheid is m.i. helaas doof voor mij als
burger…’’

• ‘’Als er meer duidelijkheid is en informatie
inzichtelijker is.’’

• ‘’Ik geloof niet meer in onze rechtstaat, mijn
mening geven heeft daarom geen zin.’’
• ‘’Zo gauw als de overheid werkelijke
interesse toont in meningen, nu is het
eenrichtingsverkeer.’’
• ‘’Als ik de overtuiging heb dat men luistert
en met mijn mening ook wat wordt
gedaan.’’

• ‘’Wanneer ik meer kennis heb over het
onderwerp.’’
• ‘’Als de gevolgen voor mij bekend en
inzichtelijk zijn.’’
• ‘’Als concreter duidelijk is welke gevolgen
het openen van de vliegbasis heeft voor
natuur en overlast.’’
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Q12: Heeft u al actief uw mening laten horen aan de overheid over de plannen voor de heropening van vliegbasis De Peel?

’Nee’ (4/4)

Q15: In welke situatie zou u wel uw mening laten horen
over de heropening van vliegbasis De Peel?

N= 674
Aantasting leefomgeving

Concretisering

• ‘’Als blijkt dat er extreem veel
geluidsoverlast komt.’’

• ‘’Als het er bijna doorgedrukt is.’’

• ‘’Als ik veel hinder zou ondervinden.’’

• ‘’Als besloten wordt dat de heropening
doorgaat.’’

• ‘’Wanneer het invloed heeft op mijn directe
leefomgeving.’’

• ‘’Zodra de plannen in een vergevorderd
stadium zijn.’’

• ‘’Wanneer er bewijs is dat het schadelijk is
voor omwonenden.’’

• ‘’Als de heropening komt, dan ga ik
protesteren.’’

• ‘’Zodra het om de leefbaarheid van je eigen
woonomgeving gaat.’’

• ‘’Wanneer ik zeker weet dat het door zal
gaan.’’
• ‘’Als de plannen concreter worden.’’

39

6.
Contact

Contact

Q16: Heeft u al eens eerder contact gehad met de overheid?

N= 999
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Q16: Heeft u al eens eerder contact gehad met de overheid?

Wel contact

Q17: Indien u wilt delen waarover dit ging, kunt u dit dan aangeven?

N= 457

• ‘Veiligheid in het verkeer’

• ‘Gemeentelijke zaken’

• ‘Militaire dienst’

• ‘Milieuvergunning’

• ‘Belastingdienst’

• ‘Zienswijzen uitbreiding stalcomplexen’

• ’Bestemmingsplannen’

• ‘Een fabriek in directe omgeving’

• Salaris in het onderwijs’

• ‘Heropening De Peel’

• ‘Geluidsoverlast militaire oefeningen’

• ‘Windmolenpark’

• ‘Plannen voor een AZC’

• ‘Corona gerelateerde zaken’
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Opties

In onderstaande lijst staat een greep uit de manieren
om met de Koninklijke Luchtmacht in contact te komen.
Q18: Van welke van onderstaande opties was u op de hoogte?

N= 851

Informatiebijeenkomst
Contactformulier
Facebook
Burenmailing

N= 148 respondenten
hebben geen van deze
opties aangekruist.

Twitter
Instagram
Tel. 0800-0226033

COVM-bijeenkomst
Tel. 1400
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Ideeën

Q19: Hoe zou u graag met ons in gesprek gaan?

N= 821

• ‘Online meetings of fysieke bijeenkomsten’

• ‘Via de mail’

• ‘Per telefoon’

• ‘Live bijeenkomst na een proefvlucht’

• ‘Een online forum’

• ‘Dialoogavonden’

• ‘Enquêtes’

• ‘Persoonlijk, in de vorm van een
dorpsvergadering’

• ‘Poll via Instagram of Facebook’

• ‘Bestaande kanalen zijn al voldoende’

• ‘Open dagen, kijken bij oefeningen’

• ‘In een persoonlijk gesprek’

• ‘Persoonlijk op dorpsniveau’

• ‘Via het lokale krantje’
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Informatie

In de omgeving worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om
u van informatie te voorzien over de heropening van vliegbasis De Peel.
Q20: Hoe waarschijnlijk is het dat u naar zo’n bijeenkomst gaat?

N= 999
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7.
Burenmailing

Burenmail

Q21: 438 mensen hebben zich het afgelopen jaar aangemeld
voor de burenmailing. Heeft u zich hier al voor aangemeld?

N= 999
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Q21: 438 mensen hebben zich het afgelopen jaar aangemeld voor de burenmailing. Heeft u zich hier al voor aangemeld?

Aangemeld

Niet aangemeld

Q22: Wat is voor u de voornaamste reden
dat u zich wel heeft aangemeld?

Q23: Wat is voor u de voornaamste reden
dat u zich niet heeft aangemeld?

N= 733

N= 266
• ‘’Interesse en het volgen van de actuele
zaken rondom de basis.’’
• ‘’Informatievoorziening en positief geluid
laten horen naast de kleine opstandige
groep.’’

• ‘’Krijg al zoveel email. Ik ben voor een veilig
luchtruim, dus prima als men de basis weer
gaat gebruiken. Verder hoef ik geen info.’’
• ‘’Wist niet dat het bestond.’’

• ‘’Uit nieuwsgierigheid en om op de hoogte
te blijven.’’

• ‘’Krijg de informatie via andere kanalen.’’

• ‘’Weten wanneer de oefeningen
plaatsvinden en dus hinder ondervinden.’’

• ‘’Ik was er niet van op de hoogte, ik wil de
berichten wel ontvangen.’’

• ‘’Om op de hoogte te blijven van de
plannen.’’

• ‘’Geen interesse in eenzijdige informatie.’’

• ‘’Om de overheid in de gaten te houden.’’

• ‘’Niet wetende dat er een burenmailing
bestaat omtrent dit onderwerp.’’
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Aanmelden

Q24: Mocht u zich willen aanmelden voor de burenmailing,
dan kunt u onderstaand uw mailadres achterlaten.

N= 470

1200

1000
800
600
400
200
0
2-nov-2021
Aanmeldingen algemeen

31-jan-2022
Aanmeldingen uit onderzoek
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8.
Vergelijkingen

Houding & burgerschap
Er is een significant
en gematigd verband
tussen de houding
van respondenten
jegens de heropening
van vliegbasis De
Peel en het type
burgerschap (actief
of stil).

Q9 + Q12

N= 999

X²(4, N= 999) = 73,1,
p < 0.001, V= 0.27
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Leeftijd & burgerschap
Er is geen significant
verband tussen de
leeftijd van
respondenten en het
type burgerschap
(actief of stil).

Q3 + Q12

N= 999

X²(4, N= 999) = 3,58,
p > 0.05, V= 0.06.

52

Houding
N= 445

N= 999

Huidig onderzoek

December 2020

December 2021
53

Op de hoogte

Q8: Wist u al dat er plannen zijn om de vliegbasis te heropenen?

N= 445

N= 999

Huidig onderzoek
9%

49%

51%

Op de hoogte

December 2020

Niet op de hoogte

91%

Op de hoogte

Niet op de hoogte

December 2021
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Respondenten per woonplaats
Plaatsnaam

Aantal respondenten

% zeer positief

% zeer negatief

1. Venray

166

27,1%

41,6%

2. Deurne

118

10,2%

58,5%

3. Milheeze

102

4,9%

68,6%

4. De Rips

99

8,1%

51,5%

5. Overloon

84

10,7%

58,3%

6. Merselo

63

6,3%

82,5%

7. Ysselsteyn

41

26,8%

34,1%

8. Bakel

37

32,4%

56,8%

9. Vredepeel

33

15,2%

18,2%

10. Oostrum

25

20,0%

36,0%
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Algemene bevindingen
• Het onderwerp leeft in de omgeving van de Luitenant-generaal Bestkazerne. Een groot
aantal respondenten hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Daarbij waren tijdens het
onderzoek van Kantar aanzienlijk minder mensen op de hoogte van de plannen om
vliegbasis De Peel te heropenen ten opzichte van het huidige onderzoek.
• Ten tijde van het Kantar-onderzoek stond het grootste deel van de respondenten neutraal
tegenover de heropening van vliegbasis De Peel. Deze neutrale groep lijkt bijna
verdwenen te zijn in het huidige onderzoek en de respondenten hebben een houding
rondom uitersten gevormd. De groep met een zeer positieve en zeer negatieve houding is
groter geworden. Het percentage respondenten met een zeer positieve houding is
gegroeid van 6% naar 16%. Het percentage respondenten met een zeer negatieve
houding is van 12% gegroeid naar 51%.
• Ook bij deze kwestie is er sprake van een ‘silent majority’. Maar liefst 2/3 van de
respondenten heeft nog niet actief een mening gegeven aan de overheid over de
heropening van vliegbasis De Peel.
• Niet alle communicatiekanalen zijn bekend bij de omwonenden. Zo is de burenmailing hier
een opvallend voorbeeld van. Maar liefst N= 470 respondenten hebben hun mailadres
achtergelaten. In de meeste gevallen waren zij niet op de hoogte van deze mogelijkheid.
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