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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 2018 is door de CRO een werkplan incl. begroting opgesteld welke door de 
provincie is goedgekeurd op 29 november 2017. In onderhavig verslag wordt aangegeven hoe 
de taken opgenomen in het werkplan, zijn uitgevoerd.  
 

2. Werkzaamheden CRO Hoogeveen 
De commissie heeft in 2018 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 2018 zijn het gebruik van het vliegveld en de 
toekomstige wijzingen in het luchtruim m.b.t. uitbreiding luchthaven Lelystad. Tevens is de 
samenstelling van de commissie gewijzigd. De nieuwe wethouder van de gemeente 
Hoogeveen zal de vertegenwoordiging in de commissie overnemen. Tevens is de 
vertegenwoordiger van de gebruikers van het vliegveld herbenoemd voor een volgende 
termijn van vier jaar. Er is nog geen vertegenwoordiging van het industrieterrein De Wieken. 
Ter promotie en stimuleren van bekendheid van de commissie heeft de CRO Hoogeveen met 
een stand op het evenement Wings & Wheels gestaan.  
Aan het eind van onderhavig jaar is een start gemaakt met de vernieuwing van de website. 
Voor de verslagen van de vergaderingen wordt verwezen naar bijlage 2. 
 

3. Financiële verantwoording 
In bijlage 3 is de financiële verantwoording 2018 met een toelichting opgenomen. De totale 
uitgaven van de CRO Hoogeveen in 2018 bedragen …………. De uitgaven komen hiermee  
€ ……………… lager uit dan begroot. De voornaamste reden hiervoor is dat er minder kosten zijn 
gemaakt door het secretariaat. 
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Overzicht leden CRO  
incl. datum van aftreden 
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Overzicht leden CRO 2018 
 
 

Organisatie Naam Datum 
(her)benoeming 

Datum aftreden 

Exploitant vliegveld De heer J. Stavast 1 oktober 2017 30 september 2021  

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

30 september 2018 
30 september 2022 

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 
 
De heer E. Slomp 

1 oktober 2014 
 
1 juni 2018 

30 september 2018 (gekoppeld 
aan wethouderschap) 
1 juni 2022 (gekoppeld aan 
wethouderschap) 

Vertegenwoordiger 
Industrieterrein 

vacant  - - 

    

onafhankelijk voorzitter De heer W.P.M. Urlings 1 februari 2016 1 februari 2020 
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Bijlage 2  
 

Verslagen vergaderingen 
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Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 28 maart 2018 
Waar Restaurant vliegveld te Hoogeveen 
Aanwezig Dhr. H. Driessen (omwonende), Dhr. J. Stavast (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. W.P.M. Urlings (voorzitter) 
 
 

1.  Opening/Mededelingen  
 Actie + datum 

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen mededelingen. De secretaris neemt de rol van 
voorzitter waar. 

 

 
 

2.  Ingekomen stukken 

 Actie + datum 

Er wordt een toelichting gegeven op de brief van het Ministerie.  
De havenmeester geeft aan dat er resultaat geboekt is als het gaat om het vastleggen 
van het te gebruiken militair gebied boven Hoogeveen. Hierdoor zal er minder 
verwarring zijn bij het aanvliegen van het veld.  Voor de para’s is dit nog niet geheel 
geregeld. Een kaart is nog niet beschikbaar. Zodra deze er is, zal dit besproken worden in 
de commissie. 
De stukken worden vervolgens voor kennisgeving aangenomen. 

 

 
 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst van 19 oktober 2017 

 Actie + datum 

Akkoord met verslag. 
Niet uitgevoerde dan wel weerkerende actiepunten blijven op de lijst staan. 
 
Er wordt opgemerkt dat er soms onduidelijke stukken in de krant komen m.b.t. groei van 
het vliegveld. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een evt. verwachte groei van para’s 
als Teuge hiervoor niet meer geschikt is. 
 
Vliegveld Hoogeveen wil zich evt. ook inzetten op drones. Dit speelt nu bij Eelde met een 
opleidingsplaats. 

 

 

 

4.  cijfers gebruik vliegveld 

 Actie + datum 

De havenmeester geeft een toelichting op de cijfers van het jaar 2017. Er is nog steeds 
sprake van een daling van het aantal landingen. Er is hoop dat dit weer aantrekt gezien 
de economie. Echter is het wel afhankelijk van de kwaliteit van de baan en jonge aanwas 
van vliegers.  
 
Geopperd wordt om iets te doen met luchtscouting. De wil en het inzicht van de 
noodzaak bij de gebruikers van het veld is er wel.  
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De stichting is bezig met het uitwerken van opties om de baan te verbeteren. Het veld 
gaat nu vaak dicht omdat het te nat is. De drainage moet vervangen worden. Maar er is 
overleg bij wie dit ligt, gemeente of stichting. De stichting heeft geen geld voor het 
vervangen van de drainage.  
De stichting is bezig met het opstellen van een visie, zodra dit er is zal dit ook besproken 
worden in de commissie. 

 
 

5.  Klachtenoverzicht 

 Actie + datum 

Bij de provincie zijn t.a.v. vliegveld Hoogeveen geen klachten binnen gekomen in 2017.  

 
 

6.  Jaarverslag 2017 incl. jaarrekening 

 Actie + datum 

Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
- Wellicht verstandig om een balans op te nemen in het verslag. 

Het jaarverslag 2017 wordt vastgesteld en zal toegezonden worden aan de provincie 
Drenthe. 

Zijlstra 
Z.s.m. 

 
 

7.  Website CRO Hoogeveen/Communicatieplan 

 Actie + datum 

Op 10 mei as. is er van 10.00 – 17.00 uur het evenement Wings en Wheels. De CRO 
staat hier ook met een stand. Er wordt hiervoor een partytent geregeld, twee Beach 
vlaggen en 1.000 folders.  
Er zal een schema gemaakt worden wie wanneer aanwezig is. 

Zijlstra/Brock 

 
 

8.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

 Actie + datum 

- Dhr. Driessen geeft aan dat hij weer een toelichting zal geven in de jaarvergadering 
van dorpsbelangen Noordscheschut. 

- Wim geeft aan dat dit jaar zijn termijn er op zit , maar stelt zich opnieuw 
beschikbaar. Iedereen is akkoord met herbenoeming. 

- Volgende vergadering is op donderdag 18 oktober 2018 op het vliegveld, aanvang 
20.00 uur. 

 
 
Zijlstra, z.s.m. 
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Agenda / afspraken- & actiepuntenlijst 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 18 oktober 2018 
Waar Restaurant vliegveld te Hoogeveen 
Aanwezig 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) 

Afwezig Dhr. E. Slomp (gemeente Hoogeveen) 
 

1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- Dhr. E. Slomp is als nieuwe wethouder de vertegenwoordiger namens 
de gemeente Hoogeveen in de commissie. Hij is echter verhinderd. 

- Mw. Harkink geeft aan voor het komende jaar op zoek te gaan naar 
vervanging voor haar in de commissie. 

  

 

 

2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

- geen   
 

 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst  

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met verslag. 
- Er zal nagekeken worden of de betalingen wel zijn gedaan. 

 
Zijlstra 

 
z.s.m. 

 
 

4.  cijfers gebruik vliegveld 

besluit/afspraak actie datum 

Dhr. Stavast en de havenmeester geven een toelichting. 
 
Het aantal bewegingen is hoger dan vorig jaar. 
Reden is dat de baan droog is en dan kan er optimaal gebruik van gemaakt 
worden.  
 
Een afvaardiging van het vliegveld is op bezoek geweest bij vliegveld 
Midden-Zeeland. Hier is gekeken naar de baanverbetering en de opties 
voor Hoogeveen.  
De hoop is dat er begin voorjaar 2019 voldoende financiële middelen zijn 
om drainage in het veld aan te leggen. Als dit meer opbrengsten 
genereerd omdat de baan beter gebruikt kan worden kan evt. verder 
geïnvesteerd worden in baanverbetering. 
Daarnaast wordt gemeld dat de para’s gebruik maken van een nieuw 
toestel waardoor er meer mensen komen.  
Er zijn nieuwe investeringen gedaan in het restaurant en de toren is 
vernieuwd. Het zicht vanuit de toren op de baan is verbeterd. 
 
Punt blijft dat er wel meer gedaan zal moeten worden aan publiciteit. 
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5.  Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

De havenmeester meld dat er maar één persoon gebeld heeft met 
klachten. Daarnaast geeft de voorzitter aan dat hij heeft gesproken met 
iemand die opmerkt dat er steeds lager wordt gevlogen. Deze persoon wil 
echter geen klacht indienen  
Er zijn geen klachten binnengekomen bij de provincie.  
 
Het advies vanuit de commissie is wel om aan te geven dat bij evt. 
klachten/vragen, contact op te nemen met de havenmeester. Zo weet hij 
wat er evt. buiten het veld speelt en kan hij er iemand op aanspreken. 

  

 
 

6.  Terugblik deelname stand aan Wings & Wheels 

besluit/afspraak actie datum 

- Er wordt teruggekeken op een goede dag. Veel mensen gesproken en 
zichtbaarheid was goed. Volgend jaar zal er weer deelgenomen 
worden. Dan ook een gadget regelen voor kinderen. Dit in de 
begroting meenemen. 

Zijlstra z.s.m. 

 
 

7.  Werkplan 2019 incl. begroting 

besluit/afspraak actie datum 

Werkplan is in principe hetzelfde als het voorgaande jaren. Er zijn geen 
opmerkingen. Er zal in de begroting nog een extra budget van  
ca. € 1.000,-- voor PR opgevoerd worden. 
Het werkplan wordt naar de provincie Drenthe gestuurd. 
 

 
Zijlstra 

 
z.s.m. 

 

8.  aftreden en (her)benoeming leden 

besluit/afspraak actie datum 

Mw. Harkink zoekt vervanging. 
Dhr. Driesens geeft aan voor een nieuwe termijn te gaan. 
Gevraagd wordt om na te denken over een opvolger voor de voorzitter. 
Het punt van vertegenwoordiging van het bedrijventerrein blijft staan. 

Harkink 
 
 

z.s.m. 
 
 
 
 

 

9.  offerte nieuwe website 

besluit/afspraak actie datum 

De secretaris geeft een toelicht op de offertes voor een vernieuwde 
website. Het huidige contract loopt af en er is behoefte aan een meer 
up-to-date website met een frissere uitstraling en voor de secretaris 
makkelijker werkbaar. 
De secretaris krijgt het mandaat om dit verder uit te werken. Dhr. 
Brock fungeert als back-up. 

Zijlstra 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

10.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

- Volgende vergadering is op donderdag 7 maart 2019 op het vliegveld, 
aanvang 20.00 uur. 

Zijlstra  
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Financiële verantwoording 
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Toelichting Rekening 2018 
 
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 2018 hebben 4 leden die voor een vergoeding in aanmerking 
komen, de vergaderingen bijgewoond. Hierdoor is er minder vergoeding gegeven.  
 
Kosten secretariaat 
Ten opzichte van de begroting 2018 zijn de Secretariaatskosten hoger uitgevallen. Dit komt 
voornamelijk door de extra niet begrootte werkzaamheden voor de promotie van de CRO 
Hoogeveen. 
 
Vergaderingen 
De kosten van de vergaderlocatie zijn lager dan begroot. Dit is (deels) afhankelijk van het 
aantal aanwezigen tijdens de vergadering.  
 
Website 
Betreft de jaarlijkse kosten voor de website.  
 
Promotie 
In het begin van 2018 is door de commissie besloten om deel te nemen met een stand op het 
evenement Wings & Wheels. Dit was niet in de begroting opgenomen. Er zijn hierdoor extra 
kosten gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal en inzet leden. 
 
Conclusie 
De totale uitgaven van de CRO Hoogeveen in 2018 bedragen € 11.409,08. De uitgaven komen 
hiermee € 2.299,08 hoger uit dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door de extra 
kosten voor promotie. 
 
 

JAARREKENING 2018

Begroting 2018 Realisatie 2018 Verschil

Vergoeding leden 1.500,00€                 856,08€                   643,92€              

Kosten secretaris 5.175,00€                 6.577,79€                1.402,79-€           

Kosten vergaderlocatie 180,00€                    102,50€                   77,50€                

Kosten w ebsite 2.255,00€                 2.325,72€                70,72-€                

kosten promote -€                          1.546,99€                1.546,99-€           

TOTAAL 2018 9.110,00€                 11.409,08€              2.299,08-€           


