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Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 12 maart 2015 
Waar Restaurant vliegveld te Hoogeveen 
Aanwezig Dhr. J. Steenbergen (gemeente Hoogeveen), Dhr. H. van Koot (exploitant), 

Dhr. R. Schnitker (exploitant), Dhr. F. Dijkstra (havenmeester), 
Dhr. H. Driessen (omwonende), Dhr. W. Brock (gebruiker), 
 Dhr. J. Derks (parkmanagement industrieterrein),  
Mw. L. Harkink (milieuorganisatie) en Mw. A.G. Zijlstra (secretaris) 

Afwezig Dhr. W.P.M. Urlings (voorzitter)  
 

1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- De secretaris vervangt de voorzitter en opent de vergadering. Een 
ieder wordt welkom geheten. 

- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
- Er wordt een voorstelronde gedaan vanwege de aanwezigheid van 

nieuwe en toekomstig nieuwe leden.  
De heer Schnitker geeft aan dat hij sinds 1 december 2014 de nieuwe 
voorzitter is van de Stichting vliegveld. Het bestuur is weer compleet 
sinds begin maart 2015. De havenmeester van het veld zal voortaan 
ook aanschuiven bij de commissie. Het nieuwe bestuur wil vooruit 
kijken en zit vol ideeën. Eén ervan is het zoeken naar de functie als 
veld in de regio en toerisme. Per 1 april zal het restaurant verandert 
worden en er zullen zonnepanelen geplaatst worden. 

  

 

 

2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

- De secretaris deelt mee dat de toekenning van subsidie door de 
provincie voor het werkplan 2015 nog niet officieel binnen is. Wel is 
mondeling aangeven dat deze komt. 

  

 

 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst van 15 oktober 2013 

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met verslag. 
N.a.v.: 
- Punt 6, website: De site is niet te vinden via google. De secretaris zal 

dit opnemen met de beheerder van de site. 
- Actiepunt m.b.t. jaarcijfers: deze zullen worden toegestuurd door de 

havenmeester 
- Actiepunt m.b.t. communicatie: Alleen communiceren als dit er 

werkelijk toe doet.  
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- Actiepunt m.b.t. criteria bouwen en externe veiligheid: De provincie 
heeft aangegeven welke criteria zij t.z.t. wil laten opnemen in de 
vernieuwing van het luchtvaartbeleid. Dat is het moment dat er vanuit 
de CRO inhoudelijk gereageerd kan worden. Eén van de criteria is dat 
de CRO om adviesgevraagd zal worden wanneer er een aanvraag tot 
bouw ingediend wordt. 

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

 
 

4.  cijfers gebruik vliegveld 

besluit/afspraak actie datum 

Er is geen overzicht ontvangen. De havenmeester geeft een toelichting op 
de cijfers van het jaar 2014. Het jaarverslag zal worden toegezonden. 
2014 is een zeer slecht jaar geweest voor het vliegveld.  
Deels komt dit voort dat het vanuit de economische situatie voor de 
mensen nog steeds te duur is om (veel) te vliegen. De topmaanden 
(juli/augustus) waren slecht vanwege het slechte weer.  

 
Dijkstra 

 
z.s.m. 

 

5.  Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Er zijn geen klachten ontvangen. 
 
De havenmeester geeft aan dat er bij hem ook klachten binnenkomen. 
Meestal gaat het dan om dezelfde twee mensen. 

  

 

6.  Jaarverslag 2014 incl. jaarrekening 

besluit/afspraak Actie datum 

Het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld en zal gezonden worden aan de 
provincie Drenthe. 
 
Dhr. Driessen het jaarverslag toesturen. 

Zijlstra 
 
 
Zijlstra 

Z.s.m. (vóór 
1 april) 
 

z.s.m. 

 

7. aftreden/herbenoeming leden 

besluit/afspraak actie datum 

In juli dit jaar staan twee mensen op de lijst voor aftreden., dhr. Driessen 
en mw. Harkink.  
Dhr. Driessen staat open voor nog een termijn, maar zal dit kortsluiten 
met de achterban. In april is er een jaarvergadering van dorpsbelangen 
Noordscheschut. 

 
 
Driessen 

 
 
april 
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8.  Communiecatieplan 

besluit/afspraak actie datum 

-   

 
 

8.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

Volgende vergadering is op dinsdag 8 oktober 2015 op het vliegveld, 
aanvang 20.00 uur. 
 
De voorzitter bedankt de heer Van Koot voor zijn participatie en 
betrokkenheid. 

  

 
 

Openstaande actiepunten 

 actie datum 

De site is niet te vinden via google. De secretaris zal dit opnemen met de 
beheerder van de site. 

Zijlstra Z.s.m. 

Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden. 
 

Dijkstra Elk kwartaal 

Klachtenoverzicht. Zijlstra Volgende 
vergadering 

Communicatie 3 keer per jaar (indien noodzakelijk). Zijlstra 3 keer per jaar 
 

Het jaarverslag 2014 vliegveld toezenden aan secretaris. Dijkstra z.s.m. 

Het jaarverslag CRO Hoogeveen 2014 toezenden aan de provincie 
Drenthe. 

Zijlstra Z.s.m. 

Leden verlenging termijn regelen Driessen, 
Harkink, 
Zijlstra 

Volgende 
vergadering 

 
 
 


