Notulen openbare vergadering CRO luchthaven Hoogeveen
Datum: 5 juli 2022
Tijd: 20:00 uur
Voorzitter: Mieke Damsma
Notulist: Agnetha Toxopeus
Plaats: Brasserie de Basis, Plesmanstraat 4, 7903 BE Hoogeveen.

Aanwezig
Agnetha Toxopeus (secretaris CRO luchthaven Eelde), Dennis Meinders (opvolger Wim
Brock, gebruikers, gast), Frank Snippe (Natuur- en milieuorganisaties), Freek Dijkstra
(Havenmeester vliegveld Hoogeveen, gast), Gert-Jan Mannak (omliggende bedrijven), Hans
Driessen (omwonenden), Jur Stavast (exploitant, Stichting Vliegveld Hoogeveen), Mieke
Damsma (voorzitter CRO luchthaven Hoogeveen) en Wim Brock (gebruikers vliegveld
Hoogeveen).

Afwezig
Roelof Bisschop (gemeente Hoogeveen)

1. Opening: agenda, presentielijst en mededelingen
Voorzitter opent de openbare vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte
welkom. Voorafgaand aan de vergadering heeft de informele bijeenkomst van de
CRO luchthaven Hoogeveen plaatsgevonden, inclusief een rondleiding op vliegveld
Hoogeveen.
a. Agenda
Agendapunt 4c wordt besproken tijdens de vergadering, zie agendapunt 4c.
De agenda is hiermee vastgesteld.
b. Presentielijst
De aanwezigen hebben de presentielijst getekend.
c. Mededelingen
Met kennisgeving afwezig: Roelof Bisschop.
Vanaf nu e-mail ook naar zijn eigen e-mailadres verzenden en niet alleen naar secretaresse.
Afscheid secretaris Aafke Zijlstra. Mieke bedankt Aafke voor de samenwerking en haar werk
in de afgelopen jaren. Agnetha Toxopeus heeft de rol als secretaris per 1 juli 2022
overgenomen. Aafke neemt geen deel aan de rest van het overleg.
Acties
Agnetha: bij communicatie via e-mail ook het e-mailadres van Roelof Bisschop zelf
gebruiken.
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2. Spreekrecht
Nieuw op de agenda is het spreekrecht. Het spreekrecht is bedoeld om eventuele
toehoorders de kans te geven om kort en krachtig hun standpunt te laten geven tijdens de
vergadering. Als een toehoorder gebruik wil maken van het spreekrecht dient dit vooraf via
de e-mail bekend gemaakt te worden bij de secretaris.
Er is geen gebruik gemaakt van spreekrecht, er waren geen toehoorders aanwezig.

3. Notulen inclusief acties overleg 9 maart 2022
Ten behoeve van acties naar aanleiding van het digitale overleg van 9 maart 2022:
Actie

Toelichting

Status

Wie

Ledenlijst website
aanpassen.

Voornamen i.p.v. voorletters op
ledenlijst plaatsen op de website.

Openstaand

Agnetha

Foto’s website.

Foto’s van leden op de website
plaatsen.

Openstaand

Agnetha

Informele
bijeenkomst

Informele bijeenkomst CRO
inclusief rondleiding vliegveld
Hoogeveen voorafgaand aan
overleg 5 juli 2022

Afgerond

Aafke

Jaarverslag 2021
inclusief jaarrekening

Documenten verzenden aan de
provincie Drenthe

Afgerond

Aafke

Promotie

Vanuit de CRO aansluiten op
evenementen op het vliegveld
met het neerleggen van een
folder.

Openstaand

Agnetha

Toelichting CRO op
website vliegveld
Hoogeveen

Opstellen toelichting CRO
luchthaven Hoogeveen en dit
plaatsen op de website van
vliegveld Hoogeveen bij de link
naar de CRO luchthaven
Hoogeveen.

Openstaand

Agnetha,
Frank en
Freek.

CRO in gemeentegids

Vermelding CRO luchthaven
Hoogeveen in de gemeentegids
van Hoogeveen.

Openstaand

Agnetha
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Advertentie
aankondiging

Advertentie aankondiging overleg
CRO in het Torentje
(gemeentepagina in de
Hoogeveensche Courant). Vanaf
volgend overleg wordt de
advertentie geplaatst.

Openstaand

Agnetha

Ledenoverzicht

In het document ledenoverzicht
de voorletters wijzigen in
voornamen.

Openstaand

Agnetha

Opvolger Wim

Uitnodigen Dennis, opvolger Wim
overleg 5 juli 2022

Afgerond

Wim

Afspraak: De notulen van de vergadering worden na de vergadering eerst in concept naar de
leden verzonden, alvorens deze op de website geplaatst worden.

Acties
Agnetha:
-

-

Ledenlijst website en in het document ledenoverzicht aanpassen, voornamen i.p.v.
voorletters;
Foto’s van leden op de website plaatsen, na het nemen van een groepsfoto en
individuele foto’s volgend overleg;
Vermelding CRO luchthaven Hoogeveen in de gemeentegids van Hoogeveen;
Voorafgaand aan elk openbaar overleg van de CRO luchthaven Hoogeveen:
advertentie aankondiging overleg CRO in het Torentje (gemeentepagina in de
Hoogeveensche Courant);
Concept notulen mailen aan leden na vergadering.

Frank, Freek en Agnetha:
Opstellen toelichting CRO luchthaven Hoogeveen en dit plaatsen op de website van
vliegveld Hoogeveen bij de link naar de CRO luchthaven Hoogeveen.

De notulen van de vergadering van 9 maart 2022 zijn goedgekeurd en vastgesteld.
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4. Ingekomen en uitgaande stukken
De voorzitter heeft een toelichting gegeven aan de aanwezige leden op agendapunt 4a en
4c. Er worden en zijn een aantal zaken met betrekking tot de werkwijzen van de afgelopen
jaren in de CRO aangepast en op een rijtje gezet. Een aantal zaken loopt nog.
a.

Brief bevindingen website en subsidiebesteding – provincie Drenthe

Voor kennisgeving aangenomen.
b.

Jaarverslag 2021 – provincie Drenthe

Voor kennisgeving aangenomen.
c.

Brief reactie bevindingen website en subsidiebesteding – provincie Drenthe

Voor kennisgeving aangenomen.
d.

Advertentie aankondiging vergadering CRO luchthaven Hoogeveen

Voor kennisgeving aangenomen.

5. Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven
Hoogeveen
a. Aftreden penningmeester
Hans Oostmeijer heeft besloten per 1 juli 2022 af te treden van zijn functie als
penningmeester.
b. Licht op cijfers / controller
Er wordt op dit moment gekeken naar een mogelijkheid om een lichte controle op de cijfers
te laten uitvoeren door een andere partij.
c. Secretaris / penningmeester
De secretaris zal de financiële administratie voeren.
d. Wijzigen statuten stichting
Er wordt een kritische blik geworpen door het bestuur op de statuten van de stichting.
e. Vergoeding bijwonen vergadering en reiskostenvergoeding
Van de leden heeft alleen de vertegenwoordiger van de gemeente Hoogeveen geen recht op
een vergoeding.
De leden zien af van een reiskostenvergoeding.
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6. Rondje langs de leden
a. Vliegveld Hoogeveen
De cijfers met betrekking tot de landingen (inclusief helikoptervluchten) op vliegveld
Hoogeveen zijn voorafgaand aan de vergadering met de leden gedeeld. De cijfers laten een
stijgende lijn zien.
In juni 2021 bracht gedeputeerde Nelleke Vedelaar een werkbezoek aan vliegveld
Hoogeveen. Het persbericht hierover is niet gepubliceerd. Vliegveld Hoogeveen gaat in
gesprek met de provincie Drenthe over de nieuwe regels richting het nieuwe
Luchthavenbesluit.
In de avond tijdens de ‘Langste dag vliegen’1 op 17 juni 2022 is een kist gecrasht. Er was
alleen materiële schade, het onderzoek loopt nog bij de Onderzoeksraad voor veiligheid en is
aangemeld bij Inspectie Leefomgeving en Transport.
De Cessna van Skydive Hoogeveen (Paracentrum Eelde-Hoogeveen) wordt uitgerust met een
andere propeller. Het geluid is in aantal decibel lager, echter het geluid is snerpender.
Op dit moment wordt de rekenmethode Lden2 gehanteerd, in de toekomst zal de
rekenmethode Doc29 gehanteerd worden om de geluidsbelasting te berekenen. De
toestellen zullen dan ook anders gemeten worden.
Tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Vliegveld Hoogeveen is het verslag 2021
voorlopig vastgesteld. Schrijven redelijk zwarte cijfers, vermoedelijk komt het rond de nul
uit. Het verslag van de vergadering zal 14 juli 2022 aan de orde komen, waarna het verslag
2021 gedeeld zal worden met de CRO luchthaven Hoogeveen. De Stichting heeft beschikking
gekregen over de middelen van de Stichting Vrienden van het Vliegveld Hoogeveen. De
Stichting Vrienden bleek nog te bestaan met 1 persoon, deze wou er graag vanaf en heeft de
middelen aangeboden aan de Stichting Vliegveld Hoogeveen. Financieel gaat het de goede
kant op met vliegveld Hoogeveen. In februari 2022 heeft Brasserie de Basis (het restaurant
op vliegveld Hoogeveen) de deuren geopend onder de bezielende leiding van Anita.
b. Gebruikers van het vliegveld
De gebruikers van het vliegveld hebben een aandeel gehad in het toegenomen aantal
landingen. Er wordt veel meer gevlogen op het vliegveld.
Er is een Fokker bijgekomen, na jaren bouwen, een replica Fokker D.21. De enige Fokker
D.21 ter wereld die vliegt, tot nu toe.
Binnenkort wordt de Viking Boogie georganiseerd bij Skydive Hoogeveen, vier dagen worden
meerdere sprongen gemaakt met twee vliegtuigen.

1

Het vliegveld van Hoogeveen was vrijdag 17 juni 2022 langer geopend dan normaal, deze dag werd er
gevlogen tot 22:16 uur (de enige dag in het jaar dat het veld zo lang geopend is).
2
Level day-evening-night, is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een heel
etmaal uit te drukken.
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c. Omwonenden
Hans Driessen heeft een aantal maanden terug verslag gedaan van de CRO luchthaven
Hoogeveen aan de omwonenden. Vraag van omwonende: wordt er meer lesgegeven met
helikopters?
Freek geeft aan dat er meer wordt gevlogen met helikopters. Het vliegveld wordt met
helikopters onder andere gebruikt door een aantal ondernemers woonachtig in Barneveld,
één boer en twee helikopter bedrijven welke ook lesgeven en regelmatig komen lessen op
vliegveld Hoogeveen. Daarnaast vliegt de politie ook meer. De MMT-helikopter3 mag hier
ook in de nacht tanken. Elke twee weken worden pijplijninspecties uitgevoerd.
d. Natuur- en milieuorganisaties
Geen nieuws vanuit de natuur- en milieuorganisaties.
Verzoek de stukken eerder te ontvangen voor de vergadering.
Agnetha geeft aan dat dit in overeenstemming met de verordening verzonden zal worden,
ten minste 3 weken vóór de datum van de vergadering.
e. Gemeente Hoogeveen
Niet aanwezig.
f. Omliggende bedrijven
Gert-Jan: De omliggende bedrijven zijn blij dat de luchthaven er is. Ze zijn wel verbaasd dat
er zoveel landingen zijn.
Jur: Er is meer aandacht is aan veiligheid van het veld en de omgeving samen met de
ondernemersvereniging (Ondernemend Hoogeveen), de toegankelijkheid van het veld,
brandweer en er zijn afspraken met de wijkagent gemaakt.
Gert-Jan: Er zijn subsidiegelden beschikbaar gesteld om ontwikkeling te doen. Het is een
groot bedrijventerrein welke nu opgedeeld wordt in gebieden, buurgebieden kunnen elkaar
aanspreken waar nodig. Er zijn veel nieuwe logistieke bedrijven bijgekomen, zoals het
PostNL pakkettensorteercentrum.
Acties
Jur / Freek: delen verslag 2021 van Stichting Vliegveld Hoogeveen met de CRO
luchthaven Hoogeveen nadat deze is vastgesteld.

3

Mobiel Medisch Team (MMT).
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7. Klachten vliegveld Hoogeveen (update)
In de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen staat dat de
CRO luchthaven Hoogeveen tot taak heeft ‘het in ontvangst nemen, registreren en
analyseren van klachten over het gebruik van de luchthaven’.
De procedure van klachtenafhandeling zullen Freek en Agnetha aanpassen aan deze taak en
dit terugkoppelen tijdens het volgende overleg van de CRO luchthaven Hoogeveen.
Acties
Freek en Agnetha: Aanpassen procedure klachtenafhandeling.

8. Agenda volgend overleg
a. Datum volgend overleg vaststellen
Dinsdag 4 oktober 2022 van 19:30 tot 21:30 uur (start om 19:00 uur met toelichting
Luchthavenbesluit).
Dinsdag 13 december 2022 van 19:30 tot 21:30 uur onder voorbehoudt van voldoende
agendapunten.
b. Werkplan inclusief begroting CRO luchthaven Hoogeveen 2023
Het werkplan inclusief begroting 2023 CRO luchthaven Hoogeveen worden geagendeerd
voor de vergadering van 4 oktober 2022. Deze dient vervolgens vóór 15 november 2022
ingediend te worden bij de provincie Drenthe.
c. Werkwijze klachten vliegveld Hoogeveen
Terugkoppeling aangepaste procedure klachtenafhandeling, agenderen voor de vergadering
van 4 oktober 2022.
d. Toelichting Luchthavenbesluit
Agenderen voor vergadering 4 oktober 2022. Agnetha zal via Anneke Hiddema (provincie
Drenthe) een gastspreker regelen welke uitleg kan geven over het Luchthavenbesluit.
De leden wordt verzocht om zo snel mogelijk eventuele vragen over het Luchthavenbesluit
door te geven aan Agnetha zodat de presentatie hierop aangepast kan worden. Daarnaast
geven de leden namen en contactgegevens van andere geïnteresseerden door aan Agnetha,
zodat deze ook uitgenodigd kunnen worden voor de toelichting.
De toelichting zal op 4 oktober gegeven worden van 19:00 tot 19:30 uur.
e. Overlegschema 2023
Agenderen voor de vergadering van 4 oktober 2022.
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Onderwerpen 4 oktober 2022:
-

Toelichting Luchthavenbesluit;
Werkplan inclusief begroting CRO luchthaven Hoogeveen 2023;
Werkwijze klachten vliegveld Hoogeveen;
Overlegschema 2023;
Afscheid Wim / benoeming Dennis.

Acties
Leden:
-

Vragen Luchthavenbesluit z.s.m. mailen aan Agnetha;
Namen en contactgegevens geïnteresseerden z.s.m. mailen aan Agnetha voor de
toelichting Luchthavenbesluit.

Agnetha:
-

Opstellen agenda vergadering CRO luchthaven Hoogeveen d.d. 4 oktober 2022.
Uitnodigen spreker toelichting Luchthavenbesluit, vergadering 4 oktober 2022.
Vóór 13 september oproepen leden voor de vergadering van 4 oktober 2022
(onderwerpen en benodigde stukken toezenden via e-mail).
Advertentie verzenden vergadering 4 oktober 2022 voor publicatie in het Torentje.

9. Rondvraag
Geen vragen.

10.

Sluiting

Volgende vergadering:
4 oktober 2022 | 19:30 uur, Brasserie de Basis | Plesmanstraat 4, 7903 BE Hoogeveen.
Voorafgaand aan de reguliere vergadering een toelichting op het Luchthavenbesluit van
19:00 tot 19:30 uur, Brasserie de Basis.
Sluiting vergadering om 21:36 uur.
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