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Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 16 maart 2017 
Waar Restaurant vliegveld te Hoogeveen 
Aanwezig Dhr. W.P.M. Urlings (voorzitter), Dhr. H. Driessen (omwonende), Dhr. P. van 

Luijt (exploitant), Dhr. F. Dijkstra (havenmeester), Dhr. W. Brock (gebruiker), 
Mw. L. Harkink (milieuorganisatie) en Mw. A.G. Zijlstra (secretaris) 

Afwezig Dhr. J. Steenbergen (gemeente Hoogeveen), Dhr. R. Schnitker (exploitant). 
 

1.  Opening/Mededelingen  
 Actie + datum 

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.  

 
 

2.  Ingekomen stukken 

 Actie + datum 

Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst van 13 oktober 2016 

 Actie + datum 

Akkoord met verslag. 
Niet uitgevoerde dan wel weerkerende actiepunten blijven op de lijst staan. 

 

 
 

4.  cijfers gebruik vliegveld 

 Actie + datum 

De havenmeester geeft een toelichting op de cijfers van het jaar 2016. In 2016 zijn er 
6.405 bewegingen geweest, dit is iets minder dan in 2015. 
Er is binnen de toegestane norm gevlogen. In de meting dan wel berekening is een fout 
geconstateerd, er worden vliegtuigen ‘s nachts geteld en dus zwaarder in de berekening 
meegenomen. Dit zal worden aangepast door de provincie als handhaver. 
‘s Nachts landen komt zeer sporadisch voor, het betreft dan de trauma- of 
politiehelikopter. 
 
Er is een gesprek geweest met het bestuur van vliegveld Drachten. De situatie is echter 
daar zo anders dat dit geen nieuwe inzichten dan wel mogelijkheden heeft opgeleverd 
voor het veld in Hoogeveen. 
 
Ook is uitgezocht of zonnepanelen op het terrein een optie is, dit kan helaas technisch 
niet gerealiseerd worden. 
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5.  Klachtenoverzicht 

 Actie + datum 

Er zijn twee klachten binnengekomen bij het vliegveld. In overleg met de provincie zijn 
deze afgehandeld.  
Het betreft klachten over het verkeerd vliegen van het circuit. Meestal zijn dit vliegers 
die niet bekend zijn op Hoogeveen, hoe te vliegen wordt wel vermeld op de website van 
het vliegveld. Tijdens de vergadering wordt hiervan een uitleg gegeven. 

 

 

6.  Jaarverslag 2016 incl. jaarrekening 

 Actie + datum 

Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
- Factureringsdatum website aanpassen zodat dit meeloopt met jaarverslag. 
- Aanpassen communicatieplan, er wordt naar gestreefd om ieder kwartaal een 

publicatie te maken. 
Het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld en zal toegezonden worden aan de provincie 
Drenthe. 

Zijlstra 
Z.s.m. (vóór 1 
april) 

 
 

7.  Website CRO Hoogeveen/Communicatieplan 

 Actie + datum 

Er zijn ca. 500 bezoekers per kwartaal op de site. Opgemerkt wordt dat zipp-
bestanden lastig zijn als je via de telefoon op de site kijkt.  
In mei zal er een bericht in het Torentje geplaatst worden m.b.t. wings en wheels op 
25 mei en hetgeen dhr. Driessen vermeld op de terugkoppeling in dorpsbelangen 
Noordschschut. 
Het is de bedoeling om via de communicatie van het Torentje de “passieve” mensen 
m.b.t. het vliegveld te informeren dan wel activeren. 

Zijlstra begin mei 

 
 

8.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

 Actie + datum 

- Graag informatie naar de secretaris toezenden voor input communicatie. 
- Dhr. Luijt wordt als plaatsvervanger exploitant lid worden van de commissie. 
- Volgende vergadering is op donderdag 19 oktober 2017 op het vliegveld, aanvang 

20.00 uur. 

Allen 
Zijlstra, z.s.m. 
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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 2016 toezenden aan de provincie 
Drenthe. 

Zijlstra z.s.m. 

Brief dhr. Luijt m.b.t. vervanging exploitant. Zijlstra z.s.m. 

 
 
 


