COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG
LUCHTHAVEN HOOGEVEEN

Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst
Soort overleg
Datum & tijd
Waar
Aanwezig

Afwezig

CRO Hoogeveen
11 oktober 2011
Commissiekamer 3, Raadhuis Hoogeveen
Dhr. H. van Koot (exploitant), Dhr. T. Eerenstein (gemeente Hoogeveen),
Dhr. H. Driessen (omwonende), Dhr. T. van Gaalen (gebruiker),
Dhr. G.J. ten Brink (voorzitter), Mw. L. Harkink (milieuorganisatie),
Mw. A.G. Zijlstra (secretaris)
-

1. Opening/Mededelingen
besluit/afspraak
- De voorzitter opent de vergadering van de CRO, er wordt een korte
voorstelronde gedaan i.v.m. aanwezigheid dhr. Van Koot.
- De voorzitter deelt mee dat hij beoogd burgemeester is van de gemeente
Slochteren. Het is nog niet bekend hoe hij omgaat met nevenfuncties, zoals
zijn voorzitterschap van de CRO Hoogeveen.
- De secretaris geeft aan dat zij stopt met haar werkzaamheden bij de
gemeente Hoogeveen, maar dat ze ingehuurd wordt om de functie van
secretaris te blijven vervullen.

actie

datum

2. Ingekomen stukken
besluit/afspraak
-

actie

datum

3. Afspraken- en actiepuntenlijst van 9 september 2011
besluit/afspraak
Akkoord.

actie

datum

4. cijfers gebruik vliegveld
besluit/afspraak
Er wordt een toelichting gegeven op de door het vliegveld toegestuurde
grafieken. Het gebruik ligt in lijn met voorgaande jaren.
De secretaris zal de grafieken per mail naar de leden toesturen.

actie

datum

Zijlstra

Oktober
2011

Het vliegveld zal de cijfers over het gebruik van het veld uiterlijk drie weken voor
elke vergadering aan de secretaris toesturen.
Koot
Wanneer overschrijding van de grenswaarden dreigt zal dit gemeld worden en
zal er een vergadering ingelast worden door de secretaris.

Elke
vergadering
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5. Klachtenoverzicht
besluit/afspraak
In 2011 zijn twee klachten bij het secretariaat binnengekomen en één bij het
vliegveld. Inhoudelijk worden deze kort besproken.

actie

datum

De klachten worden nu afgehandeld door de provincie. De commissie krijgt hier
een afschrift van. In het werkplan is opgenomen dat de klachtenafhandeling in de
tweede vergadering 2012 besproken wordt.

6. Werkplan 2012 incl. begroting
besluit/afspraak
actie
Algemeen wordt opgemerkt dat de zitting en daarmee de stukken openbaar
zijn.
Aanpassingen werkplan:
- in bijlage 1 vertegenwoordiger industrieterrein opnemen, vacant.
- opnemen groslijst met mogelijke onderwerpen.
- Aanpassen begroting op onderdelen, wethouder gemeente komt niet in
aanmerking voor vergoeding.
- communicatieplan, dhr. Van Gaalen, dhr. Driessen en mw. Harkink
maken een voorzet voor de volgende vergadering.
- volgende vergadering meer duidelijkheid over invulling
vertegenwoordiging van het industrieterrein.
- Uitbreiding adressenlijst

datum

Zijlstra
Zijlstra
Zijlstra

okt. ‘11
okt. ‘11
okt. ‘11

Gaalen/Driessen/ febr. ‘12
Harkink
Zijlstra

febr. ‘12

Zijlstra/ten Brink okt. ‘11
Na aanpassingen kan het stuk naar de provincie toegezonden worden.

7. Luchthavenbesluit
besluit/afspraak
De secretaris geeft een toelichting.
In de brief aan de provincie opnemen:
- CRO is positief
- Geen einddatum besluit, advies om het besluit wel t.z.t. (bijv. 4 jaar) te
evalueren of het nog voldoet aan beoogd doel.
- Verwachting actieve communicatie van provincie over het luchthavenbesluit
en luchtvaartzaken algemeen.
- Planning behandeling door provincie.

actie

datum

Zijlstra/ten okt. ‘11
Brink
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8. rondvraag/vaststellen volgende vergadering
besluit/afspraak
- Dhr. Driessen maakt ook een verslag voor plaatselijk Belang.
- Dhr. Van Koot meldt dat het vliegveld op zoek is naar een nieuwe
havenmester, dhr. Cruijff, huidige havenmester, stopt per 1-1-2012.
- Tip aan gemeente, zorg voor een goede routeaanduiding richting het
vliegveld.
- Vergaderingen volgend jaar: 13 maart en 9 oktober.

actie

datum

Openstaande actiepunten
Evaluatie klachtenafhandeling

actie
secretaris

Meldingen/klachten bij luchthaven doorgeven aan secretariaat

H. v. Koot

Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan secretariaat

H. v. Koot

Grafieken gebruik vliegveld toesturen
Aanpassen + versturen werkplan incl. begroting
Brief positief advies luchthavenbesluit

secretaris
secretaris
secretaris

datum
Najaar
2012
Voor elke
vergadering
Voor elke
vergadering
Oktober ‘11
okt. 2011
okt. 2011
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