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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 
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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.  
 
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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Openstaande actiepunten 

 actie datum 

Communicatie m.b.t. luchtruim Dijkstra Indien nodig 

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 2017 toezenden aan de provincie 
Drenthe. 

Zijlstra z.s.m. 

Brief dhr. Brock, herbenoeming Zijlstra z.s.m. 

Promotiemateriaal Wings en Wheels Brock/Zijlstra Vóór 10 mei 

 
 
 


