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1. Inleiding 
Op 1 november 2009 is de Wet luchtvaart in werking getreden. 
In deze wet staat dat voor luchthavens een Commissie Regionaal Overleg (CRO) ingesteld moet 
worden. Provinciale Staten heeft hier voor Hoogeveen vervolgens een verordening voor 
opgesteld.  
 
Op grond van de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen van de 
provincie Drenthe dient de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen (CRO 
Hoogeveen) jaarlijks een jaarverslag op te stellen. 
In dit jaarverslag  zal naast de financiële verantwoording  ook de uitgevoerde werkzaamheden, 
worden toegelicht.  
 
Voor het jaar 2016 is door de CRO een werkplan incl. begroting opgesteld welke door de 
provincie is goedgekeurd op 5 januari 2016. In onderhavig verslag wordt aangegeven hoe de 
taken opgenomen in het werkplan zijn uitgevoerd.  
 

2. Werkzaamheden CRO Hoogeveen 
De commissie heeft in 2016 twee maal vergaderd.   
 
Terugkerende aspecten in de vergaderingen zijn de overzichten van het gebruik van het 
vliegveld, werkplan dan wel jaarverslag en de bijbehorende financiële aspecten.  Ook is er 
continue aandacht voor communicatie. 
 
Belangrijkste punten uit de vergaderingen van 2016 zijn het gebruik van het vliegveld en de 
gesprekken met Defensie over het gebruik van het luchtruim en vermelding op kaarten. Tevens 
is de samenstelling van de commissie gewijzigd. De voorzitter is opnieuw benoemd voor een 
periode van 4 jaar. Op dit moment is er geen vertegenwoordiging van het industrieterrein De 
Wieken. 
Voor de verslagen van de vergaderingen wordt verwezen naar bijlage 2. 
 

3. Financiële verantwoording 
In bijlage 3 is de financiële verantwoording 2016 met een toelichting opgenomen. De totale 
uitgaven van de CRO Hoogeveen in 2016 bedragen € 7.016,70. De uitgaven komen hiermee  
€ 2.093,30 lager uit dan begroot. De voornaamste reden hiervoor is dat er minder vergoeding 
voor de leden is gegeven i.v.m. minder deelname van de vergaderingen. Daarnaast zijn de 
kosten voor de website lager uitgevallen dan begroot. 
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Overzicht leden CRO  
incl. datum van aftreden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

Jaarverslag 2016 

CRO Hoogeveen 

 

Pagina 5 van 12  

 

 

Overzicht leden CRO 2016 
 
 

Organisatie Naam Datum 
(her)benoeming 

Datum aftreden 

Exploitant vliegveld De heer R.M. Schnitker 1 maart 2015  28 februari 2019 

Gebruikers luchthaven De heer W. J. M. Brock 1 oktober 2014  30 september 2018 

Omwonende De heer H. Driessen 1 augustus 2015  31 juli 2019 

Natuur- en milieuorganisaties Mevrouw L. Harkink 1 augustus 2015 31 juli 2019 

Gemeente Hoogeveen De heer J. Steenbergen 1 oktober 2014 30 september 2018 (gekoppeld 
aan wethouderschap) 

Vertegenwoordiger 
Industrieterrein 

De heer J. Derks  1 maart 2013 Afgetreden in maart 2016 

    

onafhankelijk voorzitter De heer W.P.M. Urlings 1 februari 2016 1 februari 2020 
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Verslagen vergaderingen 
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Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 15 maart 2016 
Waar Restaurant vliegveld te Hoogeveen 
Aanwezig Dhr. W.P.M. Urlings (voorzitter), Dhr. J. Steenbergen (gemeente 

Hoogeveen), Dhr. H. van Koot (exploitant), Dhr. P. van Luijt (exploitant), Dhr. 
F. Dijkstra (havenmeester), Dhr. W. Brock (gebruiker), 
Dhr. J. Derks (parkmanagement industrieterrein),  
Mw. L. Harkink (milieuorganisatie) en Mw. A.G. Zijlstra (secretaris) 

Afwezig Dhr. H. Driessen (omwonende), Dhr. R. Schnitker (exploitant). 
 

1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- De agenda wordt vastgesteld. 
- Er zijn gesprekken geweest met Defensie/Luchtmacht. Defensie wil 

van het oefengebied boven Hoogeveen een permanent gebied 
maken. Concreet betekent dit dat voorheen het gebied boven 
Hoogeveen 2 á 3 keer per jaar gesloten was. Nu wordt dit permanent 
gesloten met uitzondering van bepaalde tijden. In de praktijk 
verandert er niets, maar op het kaartmateriaal wel. Met als gevolg dat 
piloten die niet goed opletten, het gebied van Hoogeveen gaan 
mijden.  Vanuit de provincie is gevraagd of de CRO Hoogeveen als het 
gaat om communicatie hierin iets kan betekenen. 
De voorzitter merkt op of het zinvol is voor de CRO om actie te 
ondernemen en of het haar taak is. De CRO heeft hierin geen 
adviserende taak, maar in haar taak om belanghebbenden in 
samenspraak te krijgen kan ze wel iets betekenen. Afgesproken wordt 
dat vanuit de Stichting Vliegveld het signaal wordt gegeven als hulp 
van de CRO nodig is. 

- Dhr. Luijt geeft aan dat hij vaker als vervanger van dhr. Schnitker zal 
aanschuiven bij de CRO vergaderingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haven-
meester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien 
nodig 

 

2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

- Wordt voor kennisgeving aangenomen.   

 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst van 15 oktober 2013 

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met verslag. 
N.a.v.: 
- website: De site op sommige punten aanpassen m.b.t. actueel. 
- Niet uitgevoerde dan wel weerkerende actiepunten blijven op de lijst 

staan. 

 
 
Zijlstra 
 
 

 
 
z.s.m. 

 

4.  cijfers gebruik vliegveld 

besluit/afspraak actie datum 

De havenmeester geeft een toelichting op de cijfers van het jaar 2015.  
Er is een kleine stijging van 6% ten opzichte van het voorgaande jaar.  
De berekeningsrapportage wordt op dit moment uitgerekend door de 
provincie.  
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Het terrein is erg nat, waardoor er de afgelopen maanden zeer weinig is 
gevlogen. Oorzaak is voornamelijk dat de drainage niet meer goed werkt. 
Er is nu het idee om de baan te verstevigen met zgn. plasticplaten waar 
het gras doorheen groeit. Bij natheid kan er dan nog steeds gebruik 
gemaakt worden van het veld. Er wordt nu nader onderzoek gedaan naar 
de details en de financiële middelen. 
De voorzitter en dhr. Derks geven aan het bestuur aan om contact op te 
nemen met euregio dan wel de provincie en/of marketing Drenthe. 
Mw. Hardink geeft de tip om te kijken naar mogelijkheden voor 
peilgestuurde drainage. 
Door het Stichtingsbestuur wordt gemeld dat de gebruikers van het veld 
er weer meer vertrouwen in hebben. Er is weer een vliegschool, er komt 
een nieuwe hangar ter vervanging van drie oude hangaars. Tevens wordt 
verwacht dat vanuit de para’s er nog wel meer toename kan komen. Ook 
wordt het nieuwe restaurant als zeer positief ervaren. 

 

5.  Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Er is één klacht ontvangen door de provincie, deze is in samenspraak met 
het vliegveld opgelost. 

  

 

6.  Jaarverslag 2015 incl. jaarrekening 

besluit/afspraak Actie datum 

Het jaarverslag 2015 wordt vastgesteld en zal gezonden worden aan de 
provincie Drenthe. 

Zijlstra 
 

Z.s.m. (vóór 
1 april) 

 

7.  Communiecatieplan 

besluit/afspraak actie datum 

- Alleen communiceren als dit er werkelijk toe doet.  
- Vanuit de leden van de CRO zal er meer input geleverd moeten 

worden voor berichtgeving vanuit de CRO. 
- Eerstvolgende bericht gaat over de toename van het aantal 

vliegbewegingen op het veld, maar dat dit past binnen de 
voorwaarden. 

 
 
 
Zijlstra 

 
 
 
z.s.m. 

 

8.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

- De havenmeester geeft aan dat het evenement Wings en Wheels 
verplaatst is naar 28 augustus as.  

- Dhr. Derks geeft aan dat dit zijn laatste vergadering is namens 
parkmanagement. Deze organisatie heft zichzelf op en de taken 
worden overgedragen aan Hoogeveens Ondernemers Collectief 
(HOC). Afgesproken wordt dat dhr Derks nadere informatie m.b.t. 
vervanging doorgeeft aan  de secretaris. 

- Volgende vergadering is op donderdag 13 oktober 2016 op het 
vliegveld, aanvang 20.00 uur. 

 
 
 
 
 
Derks/Zijls
tra 

 

 
 
 
 
z.s.m. 

 
 

Openstaande actiepunten 

 actie datum 

Communicatie m.b.t. luchtruim Dijkstra Indien nodig 

Aanpassen site Zijlstra Z.s.m. 
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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. 

 
 

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. 

  

 



 

 

 

Jaarverslag 2016 

CRO Hoogeveen 

 

Pagina 10 van 12  

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. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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. 
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Financiële verantwoording 
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JAARREKENING 2016     

      
  Begroting 2016 Realisatie 2016   Verschil  

           
Vergoeding leden  €                 1.500,00   €                   642,06     €              857,94   
Kosten secretaris  €                 5.175,00   €                4.682,55     €              492,45   
Kosten vergaderlocatie  €                    180,00   €                   117,20     €                62,80   

Kosten website  €                 2.255,00   €                1.574,89     €              680,11   

TOTAAL 2015  €                 9.110,00   €                7.016,70     €           2.093,30   

           

      
 

Toelichting Rekening 2016 
 
Vergoeding leden 
De vergoeding van de leden van de CRO is gebaseerd op art. 9 van de Verordening Commissie 
Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen. 
Voor een presentiegeld komen de leden van de CRO in aanmerking met uitzondering van de 
voorzitter en de secretaris. In 2016 hebben niet alle leden de vergaderingen bijgewoond. 
Hierdoor is er minder vergoeding gegeven.  
 
Kosten secretariaat 
Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de Secretariaatskosten iets lager uitgevallen.  
 
Vergaderingen 
De kosten van de vergaderlocatie zijn lager dan begroot. Dit is (deels) afhankelijk van het 
aantal aanwezigen tijdens de vergadering.  
 
Website 
De kosten voor de website betreft een bedrag voor een deel van het jaar. Er is een deel in 2015 
reeds in rekening gebracht. De kosten worden in 2017 betaald, aangezien de facturering niet 
synchroon loopt met het opmaken van de jaarrekening. Dit zal in de toekomst wel gebeuren.  
 
Conclusie 
De totale uitgaven van de CRO Hoogeveen in 2016 bedragen € 7.016,70. De uitgaven komen 
hiermee € 2.093,30 lager uit dan begroot.  
 
 


