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Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 18 maart 2014 
Waar Restaurant vliegveld te Hoogeveen 
Aanwezig Dhr. T. Eerenstein (gemeente Hoogeveen), Dhr. H. van Koot (exploitant), 

Dhr. H. Driessen (omwonende), Dhr. T. van Gaalen (gebruiker), Dhr. J. Derks 
(parkmanagement industrieterrein), Dhr. W.P.M. Urlings (voorzitter) en 
Mw. L. Harkink (milieuorganisatie) en Mw. A. Leeuwenkuijl (vervangend 
secretaris) 

Afwezig Mw. A.G. Zijlstra (secretaris)  
 

1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk 
welkom. 

- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
- Oplevering demo website CRO luchthaven Hoogeveen zal uiterlijk eind 

april 2014 plaatsvinden. Besloten wordt dat de leden toegang krijgen 
tot de demo website om deze te kunnen bekijken. Vincent Toxopeus 
(Tox Development) zal bij de volgende vergadering aanwezig zijn. 

  

 

 

2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

- De heer Van Gaalen treedt dit jaar af. Hij zal in oktober zijn laatste 
vergadering hebben en hierbij zijn opvolger introduceren. 

- Verder geen opmerkingen 

V. Gaalen  

 

 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst van 15 oktober 2013 

besluit/afspraak actie datum 

M.b.t. de actualiteiten in het verslag staat m.u.v. zweef- en paraclub, hier 
dient paraclub verwijdert te worden. 
Verder akkoord met verslag. 
N.a.v. actiepunten: 
- De afspraak is gemaakt dat de luchtvaartvoorschriften op te vragen 

zijn bij de provincie Drenthe. Dit laatste zal vastgelegd worden als 
afspraak. 

- Gezien de ontwikkeling m.b.t. Hoogeveen Airport is besloten dat de 
Commissaris uitgenodigd zal worden i.p.v. Koning Willem-Alexander. 

- Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden. 
- Bedrijfsplan vliegveld toesturen. 
- Jaarverslag 2012 stichting vliegveld toesturen. 
- Indienen werkplan 2014 bij provincie. 
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- Communicatie ieder kwartaal: 3 keer per jaar in het Torentje (na een 

vergadering en vlak voor de zomer bijvoorbeeld in mei). Datums voor 
aanleveren informatie doorgeven aan de leden. 

- Niet uitgevoerde dan wel weerkerende actiepunten blijven op de lijst 
staan. 

 
Zijlstra 
 
 
Allen 

 
Volgende 
vergadering 
 

 
 

4.  cijfers gebruik vliegveld 

besluit/afspraak actie datum 

De cijfers van het gebruik van het vliegveld werden toegelicht.  
De exploitatie is niet makkelijk geworden, ruim beneden de 2.000 
landingen (het aantal landingen daalt). Er is een opeenstapeling van 
kosten. Het bestuur van de stichting heeft aangegeven geen 
vrijwilligersorganisatie te willen maken van de luchthaven. Een alternatief 
is om er een PPR (Prior Permission Required) vliegveld van te maken: 
bepaalde perioden (3 tot 4 maanden) dient er  eerst gebeld te worden om 
toestemming te vragen om te landen. General Aviation daalt, Hoogeveen 
is in het weekend het goedkoopste veld. Er is overgegaan van erfpacht 
naar huur. In het bedrijfsplan (eigenlijk een marketingplan) staan ook 
adviezen, waaronder het oprichten van een corporatie welke namens het 
bestuur adviseert. De stichting staat op het punt om 3 personen van 
gebruikers en opsteleigenaren toe te laten treden tot het 
stichtingsbestuur. Dit is een unieke constructie en een tijdelijke situatie 
die de stichting niet langer dan 3 jaar vol wil houden. 
 
De voorzitter geeft het advies mee de constructie eindig te maken. 
  

  

 

5.  Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Er zijn geen klachten ontvangen. 
 
Verzoek mw. Verweij voor gesprek met nieuwe havenmeester: afspraak in 
de zomer, wordt nog terug gekoppeld. 

  

 

6.  Jaarverslag 2013 incl. jaarrekening 

besluit/afspraak Actie datum 

De cijfers in het verslag zullen aangepast worden (de cijfers in de bijlage 
zijn juist) en de gele markering wordt verwijdert. 
 
Het jaarverslag 2013 wordt met inachtneming van de aanpassingen 
vastgesteld en zal gezonden worden aan de provincie Drenthe. 

Zijlstra 
 
 
Zijlstra 

Z.s.m. 
 
 
Z.s.m. 
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7.  Communicatieplan 

besluit/afspraak actie datum 

- Er wordt gewerkt aan de website van de CRO. 
- 3 keer per jaar in het Torentje (na een vergadering en vlak voor de 

zomer bijvoorbeeld in mei), de informatie wordt ook gepubliceerd op 
de nieuwe website van de CRO. De leden van de commissie leveren 
hiervoor informatie aan de secretaris. 

- Een lijst opstellen en zenden aan de leden, met aanleverdatums 
waarop de leden informatie in kunnen leveren t.b.v. publicatie in het 
Torentje en op de website. 

 

Allen 
Allen 
 
 
 
Allen 

Z.s.m. 
Z.s.m. 
 
 
 
Z.s.m. 

 

8.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

Volgende vergadering is op dinsdag 14 oktober  2014 op het vliegveld, 
aanvang 19:30 uur. 
 
De voorzitter bedankt de heer Van Gaalen voor zijn participatie en 
betrokkenheid. 

  

 
 

Openstaande actiepunten 

 actie datum 

De Commissaris i.p.v. Koning Willem-Alexander uitnodigen voor het 50-
jarig bestaan vliegveld. 

Urlings Z.s.m. 

Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden. 
 

V. Koot Elk kwartaal 

Klachtenoverzicht. Zijlstra Volgende 
vergadering 

Communicatie 3 keer per jaar (volgens nog op te stellen schema). Zijlstra 3 keer per jaar 
 

Opstellen lijst aanleverdatums (het Torentje). 
 

Zijlstra Z.s.m. 

Website wordt ontwikkeld, toegang verlenen demo website aan de leden. 
 

Zijlstra Z.s.m. 

Opvolger de heer Van Galen introduceren. V. Gaalen Volgende 
vergadering 

 
 
 


