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1 Samenvatting
Voor u ligt het werkplan inclusief de begroting van de Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Hoogeveen (CRO luchthaven Hoogeveen). Het plan bevat de activiteiten en de
bijbehorende begroting voor het jaar 2023 en wordt jaarlijks bijgesteld.
De CRO luchthaven Hoogeveen valt onder de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal
Overleg Luchthaven Hoogeveen.
De CRO luchthaven Hoogeveen is een overlegorgaan van de luchtvaartsector, de exploitant
van de luchthaven en de omgeving. Met de Verordening Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Hoogeveen, is per 21 april 2010 de CRO luchthaven Hoogeveen ingesteld. In de
verordening zijn regels gesteld omtrent de taak, samenstelling en werkwijze van de
commissie.
De CRO luchthaven Hoogeveen heeft tot taak een gebruik van de luchthaven te bevorderen
dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van allen betrokkenen.
Voor de CRO luchthaven Hoogeveen vragen we de provincie Drenthe een subsidie van
€ 10.000 beschikbaar te stellen voor 2023.
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2 Achtergrond en inhoud
2.1 Aanleiding
Provinciale Staten (Drents Parlement) van de provincie Drenthe hebben voor Vliegveld
Hoogeveen de CRO luchthaven Hoogeveen ingesteld.
De CRO luchthaven Hoogeveen is een onafhankelijk overlegorgaan van de luchtvaartsector,
de exploitant van de luchthaven en de omgeving. De CRO is ingesteld door Provinciale Staten
(Drents Parlement) van de provincie Drenthe.
De CRO luchthaven Hoogeveen valt onder de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal
Overleg Luchthaven Hoogeveen.
De Stichting heeft ten doel:
- Het ondersteunen van de CRO luchthaven Hoogeveen, zoals deze is ingesteld op grond
van de Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hoogeveen, welke is
vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting is opgericht, omdat de CRO luchthaven Hoogeveen geen zelfstandig
rechtspersoon is.

2.2 Doelstelling, doelgroep, resultaten, activiteiten en aanpak
De CRO luchthaven Hoogeveen heeft een platform- en adviesfunctie.
De CRO luchthaven Hoogeveen heeft tot taak een gebruik van de luchthaven te bevorderen
dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Tot deze taak behoort
ten minste:
- het uitwisselen van informatie tussen de leden over het feitelijke en voorziene gebruik van
de luchthaven;
- het verzorgen van informatie over het gebruik van de luchthaven aan de bevolking in de
omgeving van de luchthaven;
- het in ontvangst nemen, registreren en analyseren van klachten over het gebruik van de
luchthaven;
- het geven van advies aan betrokken partijen over het voorkomen van en omgaan met
klachten over het gebruik van de luchthaven;
- het geven van advies aan het bevoegd gezag over het (ontwerp-)Luchthavenbesluit
respectievelijk de (ontwerp-)Luchthavenregeling;
- het geven van advies aan het bevoegd gezag, gevraagd of ongevraagd, over wijziging van
het Luchthavenbesluit respectievelijk de Luchthavenregeling;
- het geven van advies aan het bevoegd gezag over de wijze van uitoefening van toezicht op
de uitvoering van het Luchthavenbesluit respectievelijk de Luchthavenregeling.
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De CRO bestaat uit een voorzitter en de volgende leden:
- 1 lid namens de gemeente Hoogeveen, op voordracht van burgemeester en wethouders;
- 1 lid namens de exploitant van de luchthaven;
- 1 lid namens de verlener van luchtverkeersdienstverlening, voor zover op de luchthaven
van toepassing;
- ten minste 1 lid en ten hoogste 2 leden namens de organisatie(s) van omwonenden;
- 1 lid namens de gebruikersorganisaties;
- 1 lid namens de milieuorganisaties.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de CRO luchthaven
Hoogeveen. De voorzitter heeft tot taak:
- het leiden van de vergaderingen van de CRO;
- het formuleren van de conclusies uit de beraadslagingen in de CRO;
- het bewaken van de uitvoering van het werkplan;
- het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de CRO, op voordracht van de
daartoe aangewezen organen en organisaties;
- het naar buiten vertegenwoordigen van de CRO, met inachtneming van de posities en
opvattingen van de leden van de CRO
De secretaris van de CRO luchthaven Hoogeveen heeft tot taak:
- het zorg dragen voor een goede inhoudelijke en logistieke voorbereiding van
vergaderingen van de CRO;
- het zorg dragen voor de uitvoering van de beslissingen van de CRO, waaronder het
opstellen van adviezen en correspondentie;
- deelname overleg met collega-secretarissen.
De vergaderingen van de CRO luchthaven Hoogeveen zijn openbaar (conform artikel 8 van de
Verordening). De CRO luchthaven Hoogeveen vergadert ten minste 2 keer per jaar, op een
door haar te bepalen locatie. De voorzitter bepaalt, na raadpleging van de leden, de datum en
het tijdstip van de vergaderingen. De secretaris draagt zorg voor de oproeping van de leden
voor de vergadering. De oproeping vermeldt datum, plaats en tijd van de vergadering en
wordt ten minste 3 weken vóór de datum van de vergadering aan de leden toegezonden. Bij
de oproeping worden de onderwerpen vermeld die in de vergadering besproken zullen
worden en worden de benodigde stukken toegezonden.

2.3 Marketing en communicatie
De CRO luchthaven Hoogeveen maakt voor haar communicatie met belangstellenden gebruik
van de website www.crohoogeveen.nl en het e-mailadres info@crohoogeveen.nl voor
belangstellenden. Op de website staat onder andere:
- informatie over de CRO en de stichting;
- de mogelijkheid om klachten in te dienen over het gebruik van de luchthaven;
- vergaderstukken;
- werkplannen;
- jaarverslagen.
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De secretaris draagt er zorg voor dat belangstellenden op de hoogte kunnen zijn van de
vergadering:
- plaatsen van de advertentie en benodigde stukken voor een vergadering op de website
van de CRO luchthaven Hoogeveen;
- verzenden van de advertentie voor publicatie in ‘Het Torentje’, de wekelijkse
gemeentepagina in de Hoogeveensche Courant.
Daarnaast dragen de leden zorg dat via hun achterban eventuele belangstellenden op de
hoogte kunnen zijn van de vergadering.
Alle leden zullen relevante informatie rondsturen en informatie naar en van hun achterban
verzorgen.
Minimaal één keer per jaar zal een korte rubriek voor ‘Het Torentje’ opgesteld worden. De
secretaris verzamelt daarin opmerkelijke en voor het publiek relevante informatie, die de
secretaris destilleert uit de informatie, die alle betrokkenen en leden van de CRO rondsturen.
Dit bericht wordt ook aangeboden aan de overige plaatselijke kranten in met name
Hoogeveen, Noordscheschut, Hollandscheveld, Tiendeveen en Stuifzand.
In geval van zeer opmerkelijke of belangwekkende zaken verzorgen voorzitter en secretaris
een persbericht voor de plaatselijke en regionale pers.

Werkplan inclusief begroting 2023

6

3 Planning en begroting
3.1 Beoogde planning
Het uitvoeren van de taken zoals omschreven in 2.2 Doelstelling, doelgroep, resultaten,
activiteiten en aanpak.
Op basis van de genoemde taken zal de CRO luchthaven Hoogeveen in 2023 vier keer per
jaar bijeen komen voor een openbare vergadering.

3.2 Begroting en dekkingsplan
Voor de CRO luchthaven Hoogeveen vragen we de provincie Drenthe een subsidie van
€ 10.000 beschikbaar te stellen voor 2023.
Uitgaven 2023
Omschrijving

Bedrag

1. Vergoeding leden
2. Vergoeding voorzitter
3. Secretaris
4. Vergaderlocatie
5. Website
6. Marketing en communicatie
7. Stichting
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

3.100
800
4.400
200
300
500
700
10.000

Inkomsten 2023
Omschrijving

Bedrag

Subsidie provincie Drenthe

€ 10.000

€ 10.000

1. Vergoeding leden
De vergoeding van de leden is gebaseerd op artikel 9 van de Verordening. De vergoeding
bedraagt het bedrag genoemd in artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers. Op het moment van schrijven van dit werkplan is het bedrag € 126,45
per vergadering. Het bedrag wordt per 1 januari van elk jaar bij ministeriële regeling gewijzigd
overeenkomstig de procentuele wijziging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde indexcijfer CAO-lonen overheid.
In 2023 wordt uitgegaan van 6 leden welke voor vergoeding in aanmerking komen en vier
openbare vergaderingen.
2. Vergoeding voorzitter
Nieuw in 2023 is dat de vergoeding van de voorzitter meegerekend wordt. Tot 2023 werden
de kosten van de voorzitter niet meegerekend en apart door de provincie afgehandeld met de
voorzitter. De vergoeding van de voorzitter is net als die van de leden gebaseerd op artikel 9
van de Verordening.
In 2023 wordt uitgegaan van vier openbare overleggen van de CRO luchthaven Hoogeveen en
twee overleggen van de Stichting.
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3. Secretaris
De provincie stelt aan de CRO luchthaven Hoogeveen een budget beschikbaar ten behoeve
van het secretariaat van de CRO.
Begroot ongeveer 45 uur voor 2023.
4. Vergaderlocatie
De kosten van de vergaderlocatie zijn gebaseerd op huur en consumpties.
5. Website
De kosten voor de website zijn gebaseerd op het onderhouds- en systeemkosten van de
website.
6. Marketing en communicatie
De kosten voor marketing en communicatie
7. Stichting
De kosten voor de werkzaamheden voor de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal
Overleg Luchthaven Hoogeveen worden ingeschat op € 700,00. Dit bedrag is onder andere
voor de beoordeling van ingediende rekeningen t.o.v. de begroting, beoordeling van mutaties
van bankafschriften t.o.v. het financieel jaarverslag en de kosten bij de Rabobank.
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