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Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 4 oktober 2012 
Waar Commissiekamer 3, Raadhuis te Hoogeveen 
Aanwezig Dhr. H. Driessen (omwonende), Dhr. T. van Gaalen (gebruiker),  

Dhr. W.P.M. Urlings (voorzitter), Mw. L. Harkink (milieuorganisatie),  
Mw. A.G. Zijlstra (secretaris) 

Afwezig Dhr. T. Eerenstein (gemeente Hoogeveen), Dhr. H. van Koot (exploitant) 
   

 

1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- De voorzitter geeft aan dat hij nu ook voorzitter is van de CRO Eelde.   

 
 

2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

Naast de brief van de provincie wordt ook aangegeven dat er een verslag is 
ingestuurd door dhr. Driessen van zijn gesprek met mw. B. Verweij.  
De verslaglegging op deze wijze wordt door alle aanwezigen als een zeer prettige 
vorm van communicatie ervaren. 

  

 
 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst van 13 maart 2012 

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met verslag. 
N.a.v. actiepunten: 
- Vertegenwoordiging industrieterrein: de Voorzitter heeft gesproken met de 

nieuwe voorzitter van parkmanagement Hoogeveen. Op de volgende 
vergadering zal hij of iemand uit het bestuur van parkmanagement aanwezig 
zijn. 

- Abonnement: De secretaris zal contact opnemen met mw. G. Akkerman 
- Raadsvoorstel erfpacht: Is alleen besproken in de raad tijdens de begroting.  
- Wings en wheels: Er is in overleg met de afdeling communicatie geen artikel 

geplaatst. Dhr. Van Gaalen geeft aan dat er overleg is over een dergelijk 
evenement om er meer geld uit te genereren. Zoals het nu lijkt zal dit niet in 
2013 plaatsvinden, maar in 2014 i.v.m. 50 jaar bestaan. Dan zal het ook 
anders en groter zijn. De voorzitter geeft aan dat uit de regio waarschijnlijk 
geen bezwaren zullen zijn voor een dergelijke jaarlijkse show. Wel dient 
daarbij goede communicatie plaats te vinden. Daarom is het ook van belang 
dat het industrieterrein vertegenwoordigd is in de commissie.  
De CRO kan instemmen met een grote jaarlijkse show mits er goede 
communicatie over is.  

- Niet uitgevoerde actiepunten blijven op de lijst staan. 

 
 
Urlings 
 
 
 
Zijlstra 

 
 
Volgende 
vergadering 
 
 
oktober 



 

 

 

 

VERVOLG 

Pagina 2 van 4  

 
 

4.  cijfers gebruik vliegveld 

besluit/afspraak actie datum 

Uit het overzicht blijkt dat er in april en juni veel minder is gevlogen dan 
voorgaande jaren.   

  

 
 

5.  Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Er is door de provincie geen reactie gegeven op het verzoek om een 
klachtenoverzicht.  Dit welkt irritatie op de leden van de CRO. Dit zal door de 
secretaris doorgegeven worden aan de provincie. 

Zijlstra oktober 

 
 

6.  Stiltegebieden 

besluit/afspraak actie datum 

Voor de nabijheid van Hoogeveen gaat het om de gebieden Dwingelderveld 
en Mantingerveld.  
Mw. Harkink heeft een overzicht met metingen bij stiltegebieden. De vraag 
n.a.v. deze informatie aan het vliegveld is of er ook afspraken zijn met de 
vliegers en of ze ook worden gewezen op de gedragscode m.b.t. 
stiltegebieden. 
Dhr. Van Gaalen geeft aan dat de stiltegebieden niet op kaartmateriaal 
vermeldt staan. Wel is er een recente uitspraak over de 
Oostervaartseplassen, hier zijn de vliegers vrijgesproken omdat er geen 
invloed was waargenomen van het vliegen boven dit gebied op de aanwezige 
dieren. Er is wel een verzoek om boven de stiltegebieden minimaal 1000 voet 
te vliegen, maar dat is redelijk normaal. Het probleem is meer dat de 
stiltegebieden niet formeel op de kaart staan en vogelgebieden wel. 
Mw. Harkink vraagt of dit dan niet bij Gedeputeerde Staten aangekaart kan 
worden. 
Afspraak: 
Vragen aan het vliegveld:  
- Kunnen jullie in je overleg met het bevoegd gezag aangeven of de 

stiltegebieden op de kaart komt te staan. 
- Informeren jullie de vliegers over de stiltegebieden. Of willen jullie dit 

gaan doen? 
Vraag aan mw. Harkink: Kan er meer duidelijkheid gegeven worden over de 
metingen ed.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijlstra/v.Koot 
 
 
 
Harkink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende 
vergadering 
 
 
 Volgende 
vergadering 

 
 

7.  Communicatieplan 

besluit/afspraak actie datum 

- Ingezet zal worden om ieder kwartaal een bericht van de CRO te geven   
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richting de bevolking. Onderwerpen kunnen zijn: neutraal verhaal n.a.v. 
ongeluk 4 augustus, klachten, cijfers vliegveld ed. Streven is om dit de eerste 
woensdag van het kwartaal te doen. Nadrukkelijk wordt hierbij aangegeven 
dat mogelijke onderwerpen direct doorgegeven worden aan de secretaris. 
Belangrijk is ook dat de gemeente zich hier ook aan committeert en 
ondersteuning biedt. 

- Nagegaan moet worden of de CRO op de volgende websites vermeldt zijn: 
vliegveld, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe. Belangrijk is dat daar 
het e-mailadres wordt vermeld. Een eigen website wordt niet nodig geacht.  

 
 
 
Zijlstra/allen 
 
 
 
Zijlstra 
 

 
 
Ieder 
kwartaal 
 
 
 
oktober 
 

 

8.  Reglement van aftreden 

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord   

 
 

9.  Werkplan 2013 incl. begroting 

besluit/afspraak actie datum 

Bijlage 3 wordt geschrapt. Rest van het plan is akkoord. Het communicatieplan 
wordt toegevoegd. Het werkplan kan ingediend worden bij de provincie. 
In mei 2013 zal een nieuwe rondleiding gepland worden. Voor de volgende 
vergadering dit werkbezoek definitief plannen en onderwerpen voor de CRO uit 
de praktijk agenderen.  

Zijlstra 
 
Zijlstra 
 

oktober 
 
Volgende 
vergadering 

 
 

9.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

Volgende vergadering is op dinsdag 5 of 12 maart  2013. Zijlstra oktober 
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Openstaande actiepunten 

 actie datum 

Vertegenwoordiging industrieterrein voorzitter Volgende 
vergadering 

Abonnement, contact opnemen met provincie. Zijlstra oktober 

Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden. 
 

v. Koot Elk kwartaal 

Bedrijfsplan vliegveld toesturen. v. Koot Volgende 
vergadering 

Jaarverslag stichting vliegveld toesturen. v. Koot Volgende 
vergadering 

Klachtenoverzicht, contact opnemen met provincie. Zijlstra oktober 

Vragen vliegveld n.a.v. stiltegebieden Zijlstra/v. 
Koot 

Volgende 
vergadering 

Vraag metingen n.a.v. stiltegebieden. Harkink Volgende 
vergadering 

Communicatie ieder kwartaal. Zijlstra 1e woensdag 
elk kwartaal. 

Nagaan vermelding CRO op websites. Zijlstra Oktober 

Werkplan aanpassen en indienen bij provincie. Zijlstra Oktober 

Werkbezoek en onderwerpen uit de praktijk agenderen. Zijlstra/allen Volgende 
vergadering 

 
 
 


