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Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 13 oktober 2016 
Waar Restaurant vliegveld te Hoogeveen 
Aanwezig Dhr. W.P.M. Urlings (voorzitter), Dhr. J. Steenbergen (gemeente 

Hoogeveen), Dhr. P. van Luijt (exploitant), Dhr. F. Dijkstra (havenmeester), 
Dhr. W. Brock (gebruiker), Dhr. H. Driessen (omwonende), 
Mw. L. Harkink (milieuorganisatie) en Mw. A.G. Zijlstra (secretaris) 

Afwezig Dhr. R. Schnitker (exploitant) 
 

1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- De agenda wordt vastgesteld.   
 

 

2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

- Wordt voor kennisgeving aangenomen.   
 

 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst van 15 maart 2016 

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met verslag. 
N.a.v.: 
- Gesprekken Defensie: zijn nog niet afgerond. 
- Niet uitgevoerde dan wel weerkerende actiepunten blijven op de lijst 

staan. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

4.  cijfers gebruik vliegveld 

besluit/afspraak actie datum 

De havenmeester geeft een toelichting. Door de slechte start dit jaar loopt 
het aantal landingen achter.  
Daarnaast wordt opgemerkt dat er weinig nieuwe aanwas is, weinig 
lessen. Opgemerkt wordt of er niet “diepere” banden gelegd kunnen 
worden met het onderwijs. Het probleem ligt daarbij bij de continuïteit, 
het vliegveld heeft te weinig te bieden voor een juiste tijd voor een goede 
stage. De zweefclub heeft wel veel jeugd. 

 
 

 
 

 

5.  Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Er is één klacht ontvangen door de provincie, deze is in samenspraak met 
het vliegveld opgelost. 
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6.  Website CRO Hoogeveen/communicatieplan 

besluit/afspraak Actie datum 

Om het doel van de CRO beter tot zijn recht te laten komen wordt 
voorgesteld om een filmpje te maken over het hoe en wat van de 
commissie. Gezien de kosten /baten en het ingeschatte publiek lijkt een 
folder een betere optie. Deze kan op verschillende plaatsen neergelegd 
worden en ook op bijv. evenementen en open bedrijvendag gebruikt 
worden. Een folder opstellen is goed, maar wel gezamenlijk met andere 
commissies.  

Zijlstra 
 

Volgende 
vergadering 

 
 

7.  aftreden en (her)benoeming leden 

besluit/afspraak actie datum 

- De voorzitter zal informeren naar een nieuwe vertegenwoordiger van 
het industrieterrein. 

Urlings z.s.m. 

 
 

8.  Werkplan 2017 incl. begroting 

besluit/afspraak actie datum 

- In communicatieplan frequentie publicatie Torentje aanpassen naar 
minimaal 1* per jaar. 

- T.a.v website: is bekend hoeveel bezoekers er zijn. Navragen bij 
webbeheerder. 

- Emailadressen verwijderen uit bestand. Alles via het algemene adres 
laten communiceren. 
Met bovenstaande aanpassingen wordt het werkplan vastgesteld en 
kan deze naar de provincie gestuurd worden 

 
 
 
 
 
Zijlstra 

 

 
 
 
 
z.s.m. 

 
 

9.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

- Financieel verslag van de stichting is bijna klaar. Vorig jaar was er een 
tekort. Verwacht wordt dit jaar op nul uit te komen. Het 
weerstandsvermogen is inmiddels nul. 

- Er is een audit van de ILT geweest. Alles m.b.t. veiligheid moet nu 
geregistreerd worden. 

- Met Wings en wheels dit jaar slecht weer, dat was te merken in het 
aantal bezoekers. De markt was goed. Volgend jaar weer op 
Hemelvaartsdag. 
 

- Volgende vergadering is op donderdag 16 maart 2017 op het 
vliegveld, aanvang 20.00 uur. 
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Openstaande actiepunten 

 actie datum 

Communicatie m.b.t. luchtruim Dijkstra Indien nodig 

Aanpassen 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 CRO Hoogeveen 2015 toezenden aan de provincie 
Drenthe. 

Zijlstra Z.s.m. 

 
 
 


