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CONCEPT VERSLAG 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 17 oktober 2019 
Waar Sportcafe de twee gezusters 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), 
Dhr. F. Snippe (milieuorganisatie) en Mw. A.G. Zijlstra (secretaris) 

Afwezig Dhr. E. Slomp (gemeente Hoogeveen) 
Publieke tribune 5 personen 

 
 

1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- De voorzitter geeft aan dat er mogelijk een nieuwe kandidaat is 
namens de ondernemers van De Wieken. Hij zal dit verder opnemen 
en uitnodigen voor de volgende vergadering. 

- Mw. M. Damsma is als opvolger voor de voorzitter aanwezig bij de 
vergadering. Dhr. F. Snippe is als opvolger voor de milieuorganisaties 
aanwezig. 

- Er wordt een voorstelronde gedaan. 
- De agenda wordt aangepast i.v.m. inbreng vanaf de publieke tribune. 

W. Urlings  

 
 
 

1b.  Inbreng derden/publieke tribune  

besluit/afspraak actie datum 

Vanuit de omwonenden van het vliegveld is er de vraag hoe het zit met 
geluidsoverlast en waar de vliegtuigen wel/niet mogen vliegen. Er wordt 
overlast beleefd en vanuit de provincie en het vliegveld is geen dan wel 
een ontoereikende reactie geweest. Op verzoek van dhr. Snippe zal 
geïnformeerd worden over de klachtenprocedure bij de provincie. Dit 
omdat aanwezige omwonende wel een klacht hebben ingediend bij 
provincie maar wij deze niet terug zien in een klachtenoverzicht.  
 
Aangezien de vergadering deze keer niet plaatsvindt op het vliegveld, 
beschikken we niet over kaartmateriaal om een toelichting te geven op de 
aanvliegroutes. Afgesproken wordt om de betrokken mensen uit te 
nodigen op het veld met een afvaardiging van de commissie. Er zal dan 
een toelichting gegeven worden op de aanvliegroutes en afhandeling van 
klachten ed. 
Op de website zal de kaart met het vliegcircuit en een toelichting 
opgenomen worden 

 
 
 
Zijlstra 
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2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

- Dhr. Stavast geeft aan dat er vanuit het vliegveld een brief gestuurd is 
naar het Ministerie m.b.t. mogelijk beperkingen die er komen als de 
defensieruimte groter wordt. Dit heeft te maken met de 
luchtruimherziening. Onduidelijk is of dit een ruimtelijke  beperking 
kan opleveren voor Hoogeveen met name aan de oostkant dan wel 
qua openingstijden van het luchtruim. 

  

 

 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst  

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met verslag. 
- Vliegveld plaats hek i.v.m. veiligheid. 

 
Zijlstra 

 
z.s.m. 

 
 

4.  cijfers gebruik vliegveld 

besluit/afspraak actie datum 

Dhr. Stavast en de havenmeester geven een toelichting. 
 
- Het aantal bewegingen is lager dan vorig jaar. 
- Drainage in het deel dat gebruikt wordt door de zwevers is aangelegd. 

Vanaf 1 november vinden er geen zweefactiviteiten plaats. Dan kan 
het motorisch verkeer gebruik maken van dat deel van het veld en kan 
begonnen worden met de aanleg van de drainage in de taxibaan en de 
rest van het veld. 

- Er is belangstelling voor Hoogeveen van mensen die in de knel komen 
op Lelystad. Het gaat dan ook om het bouwen van nieuwe hangars. Bij 
het bouwen moeten de regels qua bouwhoogte ed. goed nageleefd 
worden. 

 

 
 

 
 

 
 

5.  Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Geen veranderingen qua binnengekomen klachten 
Er zal contact opgenomen worden met de provincie. 

 
Zijlstra 
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6.  Terugblik deelname stand aan Wings & Wheels 

besluit/afspraak actie datum 

- Er wordt teruggekeken op een goede dag. Zichtbaarheid was goed, 
zeker met het uitdelen van de vliegtuigjes aan kinderen. Er wordt 
echter maar weinig vragen gesteld.  

- Volgend jaar zal er weer deelgenomen worden. De opzet zal anders 
moeten zijn, waarschijnlijk statischer met alleen een uitdeelplek voor 
folders.  

- Dhr. Brock is vanuit de commissie contactpersoon bij de PR vanuit het 
vliegveld. 

  

 
 

7.  Oprichten Stichting tot steun CRO Hoogeveen 

besluit/afspraak actie datum 

Er wordt een toelichting gegeven waarom de stichting opgericht moet 
worden en op de concept statuten. Er worden kleine aanpassingen 
doorgevoerd als het gaat om aantal bijeenkomsten.  
Beoogd penningmeester is dhr. K. Stol. Hij is dit ook als het gaat om de 
stichting voor Eelde. 

 
Zijlstra 

 
z.s.m. 

 
 

8.  Werkplan 2020 incl. begroting 

besluit/afspraak actie datum 

Het werkplan is in principe hetzelfde als voorgaande jaren. Het overzicht 
van de leden wordt aangepast. Er zal in de begroting nog extra budget 
voor de Stichting opgenomen worden.  
Het werkplan wordt naar de provincie Drenthe gestuurd. 
 
Dhr. Stavast vraagt of het mogelijk is om het budget voor communicatie 
samen te voegen met het budget voor communicatie van het vliegveld. 
Dit niet kan vanwege de onafhankelijkheid van deze commissie. 

 
Zijlstra 

 
z.s.m. 

 
 

9.  aftreden en (her)benoeming leden 

besluit/afspraak actie datum 

- Dhr. F. Snippe zal benoemd worden als lid van de CRO namens de 
milieuorganisaties. 

- Mw. Damsma wordt bij de provincie voorgedragen om tot voorzitter 
benoemd te worden.  

- De voorzitter geeft aan dat er mogelijk een nieuwe kandidaat is 
namens de ondernemers van De Wieken. 

Zijlstra 
 
Zijlstra 
 
Urlings 

z.s.m. 
 
z.s.m. 
 
volgende 
vergadering 
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10.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

- Volgende vergadering is op donderdag 10 maart 2020 op het 
vliegveld, aanvang 20.00 uur. 

Zijlstra  

 
 
 
 
 
 

Openstaande actiepunten 

 actie datum 

Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden. 
 

Dijkstra Per vergadering 

Klachtenoverzicht. Zijlstra Volgende 
vergadering 

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

Het werkplan CRO Hoogeveen 2020 toezenden aan de provincie Drenthe. Zijlstra Z.s.m. 

Benoeming en voordracht leden Zijlstra z.s.m. 

Lid namens ondernemers De Wieken Urlings Volgende 
vergadering 

Aanvliegroute op website Zijlstra z.s.m. 

Contact provincie m.b.t. klachten Zijlstra z.s.m. 

 
 
 


