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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. 
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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. 

 
 

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. 
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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  

 
 

Openstaande actiepunten 

 actie datum 

Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden. 
 

Dijkstra Elke maand 

Klachtenoverzicht. Zijlstra Volgende 
vergadering 

Communicatie 3 keer per jaar (indien noodzakelijk). Zijlstra 3 keer per jaar 
 

Het werkplan CRO Hoogeveen 2019 toezenden aan de provincie Drenthe. Zijlstra Z.s.m. 

Vernieuwing website Zijlstra Up date volgende 
vergadering 

Vervanging lid namens milieuorganisaties Harkink Volgende 
vergadering 

   

 
 
 


