COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG
LUCHTHAVEN HOOGEVEEN
Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst
Soort overleg
Datum & tijd
Waar
Aanwezig

Afwezig

CRO Hoogeveen
19 oktober 2017
Restaurant vliegveld te Hoogeveen
Dhr. W.P.M. Urlings (voorzitter), Dhr. J. Stavast (exploitant), Dhr. F. Dijkstra
(havenmeester), Dhr. W. Brock (gebruiker), Dhr. H. Driessen (omwonende),
Mw. L. Harkink (milieuorganisatie) en Mw. A.G. Zijlstra (secretaris)
Dhr. J. Steenbergen (gemeente Hoogeveen)

1. Opening/Mededelingen
besluit/afspraak
- Er wordt een voorstelronde gedaan i.v.m. de aanwezigheid van de
nieuwe voorzitter van het vliegveld.
- De agenda wordt vastgesteld.
2. Ingekomen stukken
besluit/afspraak
- Wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Afspraken- en actiepuntenlijst
besluit/afspraak
Akkoord met verslag.
N.a.v.:
- Ledenlijst aanpassen
- Havenmeester stuurt maandelijks cijfers zodat deze ook op de site
geplaatst kunnen worden.
- Niet uitgevoerde dan wel weerkerende actiepunten blijven op de lijst
staan.

4. cijfers gebruik vliegveld
besluit/afspraak
De havenmeester geeft een toelichting.
Het aantal bewegingen is gelijk aan vorig jaar.
Het liep in beging is voorop ten opzichte van vorig jaar, maar door het
slechte weer in september is het nu weer gelijk.

actie

datum

actie

datum

actie

datum

Zijlstra
Dijkstra

z.s.m.
maandelijks

actie

datum

Door het mooie weer in oktober vinden er op dit moment veel
zweefvluchten plaats. Dit seizoen is per 1 november afgelopen aangezien
er dan te weinig thermiek meer is om lang in de lucht te blijven.
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5. Gevolgen uitbreiding vliegveld Lelystad voor vliegveld en omgeving Hoogeveen
besluit/afspraak
actie
 Wat zijn de verwachtingen voor Hoogeveen als er bij Teuge niet meer
parachute gesprongen kan worden?
De verwachting van het vliegveld is dat er het eerste jaar vanuit vliegveld
Teuge geen aanloop zal zijn van nieuwe mensen. Er is wel interesse.
De Stichting wil bij de nieuwe minister/staatsecretaris aangeven dat ze wil
helpen/meewerken. Vliegveld Teuge is nu al beperkt voor para’s. In
Hoogeveen zijn geen beperkingen. Voordeel van Hoogeveen is dat er bij
het veld geland kan worden door de parachutisten.
Er worden op Teuge ca. 40.000 sprongen gemaakt, op Hoogeveen 6.000.
Straks kunnen op Teuge alleen nog de lage (opleidings)sprongen
plaatsvinden.
Verwachting is dat gezien de beperkingen op Teuge er op Hoogeveen een
toename van sprongen zal zijn. Dit zal naar verwachting uitkomen op
10.000 – 12.000 sprongen in totaal.
De 500 extra vliegbewegingen zijn makkelijk op te vangen binnen de eisen
van het luchthavenbesluit.

datum

Wel zal het vliegveld moeten investeren om aantrekkelijk te zijn voor
mensen om hier te gaan komen. De para’s willen bij voorkeur een harde
baan, dit is niet mogelijk op Hoogeveen. Er wordt wel ingezet op
baanversteviging middels aan elkaar gekoppelde plastic matten. Deze zijn
open zodat er geen last is van water.
Wateroverlast op de baan is een groot probleem op dit moment. Soms
moet de baan zelfs dicht omdat het te nat is, terwijl het wel goed weer is
om te vliegen.
Er is een grote investering mee gemoeid, dit zal verder door het vliegveld
uitgezocht worden.
-

Zijn er veranderingen in de vliegroutes bij Hoogeveen? Zo ja, wat zijn
de gevolgen?
Er zijn geen veranderingen in routes die effect hebben voor Hoogeveen.
Dit geld zowel voor het vliegveld als de plaats zelf.
Door de groei van Lelystad zal er wel verplaatsing komen van de kleinere
vliegtuigen, deze kunnen niet goed meer op Lelystad vliegen. Op dit
moment is de Stichting in voorbereiding op deze verplaatsing op zoek naar
mogelijkheden van extra stalling op het terrein. Ook wordt gekeken naar
voorbereiding m.b.t. parkeren bij het veld en bijv. terras bij de para’s. Een
schatting van toename is op dit moment niet te geven. De afstand van de
randstad is daarin belangrijk.
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6. Klachtenoverzicht
besluit/afspraak
actie
Er is één klacht ontvangen bij het vliegveld. Er zijn geen klachten
binnengekomen bij de provincie. De klacht ging over het afsnijden van het
circuit.

7. aftreden en (her)benoeming leden
besluit/afspraak
actie
- Er zal een benoemingsbrief naar dhr. Stavast gestuurd worden. En een Zijlstra
bedankbrief naar dhr. Schnitker.
- De voorzitter merkt op dat er een evaluatie door het ministerie moet
komen m.b.t. de commissies. Een punt die daar in aan de orde zal
komen is dat er voor de gebruikers die zitting hebben in de commissie
geen termijn meer zal zijn. De evaluatie heeft echter geen haast bij
het Ministerie.

8. Werkplan 2018 incl. begroting
besluit/afspraak
Werkplan is in principe hetzelfde als het voorgaande jaar. Er zijn geen
opmerkingen. Het werkplan wordt naar de provincie Drenthe gestuurd.
Wel wordt opgemerkt dat wanneer er een persbericht uitgaat, dit wel
voorgelegd wordt aan de leden.

Gevraagd wordt wie de veiligheidsgebieden (oa. Bouwhoogte) checkt
bij (bouw)vergunningen. Dit wordt door de gemeente gedaan in de
procedure voor afgeven van een vergunning.

-

Volgende vergadering is op donderdag 15 maart 2018 op het
vliegveld, aanvang 20.00 uur.

datum
z.s.m.

actie

datum

Zijlstra

z.s.m.

9. Rondvraag/vaststellen volgende vergadering
besluit/afspraak
actie
- Voorgesteld wordt om de CRO te presenteren tijdens wings & wheels. Zijlstra
Dit vindt plaats op Hemelvaartsdag (10 mei 2018). Er komen ca. 3.600
bezoekers. Wim, Lydia en Aafke pakken de voorbereiding hiervoor op.
-

datum

datum
Januari 2018

Openstaande actiepunten
Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden.

actie
Dijkstra

datum
Elke maand

Klachtenoverzicht.

Zijlstra

Volgende
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Communicatie 3 keer per jaar (indien noodzakelijk).

Zijlstra

vergadering
3 keer per jaar

Het werkplan CRO Hoogeveen 2018 toezenden aan de provincie Drenthe.
Benoemingsbrief Stavast versturen
Bedankbrief Schnitker sturen
Voorlichting CRO tijdens Wings & Wheels

Zijlstra
Zijlstra
Zijlstra
Zijlstra

Z.s.m.
Z.s.m.
Z.s.m.
Januari 2018
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