CONCEPT VERSLAG
Soort overleg
Datum & tijd
Waar
Aanwezig

Afwezig

CRO Hoogeveen
31 augustus 2020
Sportcafe de twee gezusters te Hoogeveen
Mw. M. Damsma (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)
Dhr. E. Giethoorn (gemeente Hoogeveen)

1. Opening/Mededelingen
besluit/afspraak
- Het agendapunt m.b.t. luchtvaartnota wordt naar voren gehaald
besproken vóór de bespreking van het werkplan.
- Er is nog geen nieuw lid vanuit de ondernemers van De Wieken. Dit
zou nog opgepakt worden door de vorige voorzitter. Door dhr. Stavast
wordt aangegeven dat er een mogelijke kandidaat is. De secretaris
neemt dit nog even op met vorige voorzitter.
- Dhr. W. Brock en de secretaris geven een terugkoppeling van de
ontwerpdag. Er was op deze dag niet veel nieuws te horen anders dan
dat alles nog open staat. Wel werd duidelijk dat het gebied voor de
luchtmacht in het noorden groter werd. Dit heeft echter een geen
effect op het vliegveld Hoogeveen. De havenmeester geeft aan dat er
in het militair gebied nu ook een gebied is opgenomen voor drones.
Voor Hoogeveen is dit echter niet relevant. Wel is er een gesprek
geweest tussen de luchtmacht en vliegveld Hoogeveen om het
oefengebied van de luchtmacht ietwat te verschuiven zodat dit net
het gebied van Hoogeveen overlapt.
Er is een uitnodiging voor een 3e ontwerpdag. De secretaris bekijkt de
mogelijkheden om hier digitaal informatie over te kunnen
verstrekken. Deelname wordt niet noodzakelijk geacht.
- Dhr. F. Snippe geeft aan dat er een overleg kerngroep luchtvaart
provincie Drenthe bestaat. Het bevreemd hem dat de CRO Hoogeveen
hiervan niet op de hoogte is, dan wel niet uitgenodigd is. Hij stuurt
een agenda naar de secretaris. De secretaris vraagt na bij de
contactpersoon van de provincie. Het onderwerp komt terug op de
volgende agenda.
- Dhr. F. Snippe geeft aan dat het goed is om informatie te delen.
Gezien het weinig aantal contactmomenten is het handig om dit
zoveel mogelijk per mail te delen. Informatie toesturen naar de
secretaris, deze zorgt voor verzending naar leden, dan wel een
persbericht.
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2. Ingekomen stukken
besluit/afspraak
- De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

3. Afspraken- en actiepuntenlijst
besluit/afspraak
Akkoord met het verslag. Inhoudelijke bespreking:
- Er is een goede bespreking geweest met de bewoners die de vorige
keer aanwezig waren bij de vergadering. Er is een uitgebreide
toelichting gegeven. Echter zijn ze niet geheel tevreden. Er leeft de
gedachte dat de piloten alles kunnen zien wanneer zij overvliegen. Dit
beeld is niet zomaar weg te nemen. Aangeboden is om een keer mee
te vliegen met de havenmeester om een beter beeld te krijgen.
Vanwege de coronaregels is dit nog niet gebeurd. De havenmeester
geeft aan dat hij extra informatie zoals de helikoptervluchten n.a.v.
NK wielrennen doorgeeft aan deze personen.
- Het is niet duidelijk hoe de provincie nu omgaat met eventuele
klachten m.b.t. het vliegveld. Dit wordt als storend ervaren door de
verschillende leden. Er is geen vast contactpersoon bij de RUD
hiervoor. De secretaris gaat navraag doen bij de provincie Drenthe wie
belast is met de handhaving als het gaat om het vliegveld.
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4. cijfers gebruik vliegveld
besluit/afspraak
actie
Dhr. Stavast en de havenmeester geven een toelichting.
In vergelijking met het voorgaande jaar, zijn de cijfers in lijn, het aantal ligt
100 landingen achter. Zeker met inachtneming van de maatregelen m.b.t.
corona en een dicht restaurant. Vanaf mei is er een piek in het aantal
landingen te zien. De baan is ook verbeterd door de drainage en
egalisatie, dit heeft ook een positieve invloed.
Er is inmiddels een nieuwe uitbater gevonden die het restaurant gaat
combineren met catering.
De havenmeester zal de CRO Hoogeveen als vast afschrift opnemen in het Havenversturen van de landingsgegevens.
meester
5. Klachtenoverzicht
besluit/afspraak
Op 19 juni jl. was het de langste dag vliegen. Hierover is één klacht bij het
vliegveld binnen gekomen.
Wellicht is burendag een goede aanleiding om als vliegveld open te zijn
voor informatie richting omwonenden.
Ten aanzien van klachtenafhandeling, zie opmerking onder punt 3.
6. Jaarverslag 2019
besluit/afspraak
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Jaarverslag 2019 is per mail afgedaan en wordt niet verder besproken.

7. Luchtvaartnota vs. Vliegveld Hoogeveen
besluit/afspraak
actie
- Er wordt gesproken over de professionalisering van de CRO’s. Hoe dit
vormgegeven gaat worden is niet duidelijk. Dit speelt meer bij de
CRO’s voor velden met (inter)nationaal belang.
- Helikopterlandingen in de nacht worden niet meegeteld in het totaal.
Het gaat dan altijd om landingen met een maatschappelijk belang,
bijvoorbeeld trauma en/of politie. Voor Hoogeveen gaat het dan om
ca. 2 landingen in de maand.
- Dhr. Snippe vraag wat de visie is van het vliegveld m.b.t. de
leefomgeving. Als vervuilende toestellen geweigerd worden bij
Lelystad, dan zullen deze wellicht uitwijken naar Hoogeveen. Vanuit
het vliegveld wordt aangegeven dat het niet helemaal zo werkt, de
verspreiding zal dan meer landelijker zijn. Ook wordt aangegeven dat
de stikstofproblematiek voor het industrieterrein De Wieken veel
meer speelt dan voor het vliegveld. Daar is het maar een nihil aspect.
Op dit moment is er al een omslag naar modernere
motoren/toestellen alleen al door het feit dat deze zuiniger zijn in
gebruik. Dit heeft natuurlijk direct een positief effect op de uitstoot.
Ter vergelijking: een modern toestel gebruikt ca. 18 liter brandstof per
uur, een historisch toestel ca. 80 liter per uur.

8. Vooroverleg werkplan 2021
besluit/afspraak
actie
In het werkplan is een stuk opgenomen m.b.t. duurzaamheid. In het
verlengde van het vorige agendapunt wordt hierover gediscussieerd of dit Zijlstra
een onderwerp is voor de CRO Hoogeveen om op te pakken. Wel wordt
aangegeven dat het wellicht goed is om in de maatschappelijke discussie
rondom stikstof als vliegveld een goed antwoord te kunnen geven.
Het onderwerp duurzaamheid blijft in het werkplan staan, maar wordt
minder strikt opgenomen als taak voor 2021.
Daarnaast wordt de ledenlijst aangepast.
Het werkplan zal aangepast worden en er wordt een begroting opgesteld.
Deze zal worden besproken in de Stichting te Ondersteuning CRO
Hoogeveen. Zodra dit gebeurd is, zal het geheel ter vaststelling naar de
leden van de CRO Hoogeveen gestuurd worden en via de mail
afgehandeld worden.

Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Hoogeveen

www.crohoogeveen.nl

datum

datum
Oktober
2020

info@crohoogeveen.nl

10. Rondvraag/vaststellen volgende vergadering
besluit/afspraak
De volgende vergadering zal in het voorjaar van 20121 plaatsvinden. Een
datum voorstel zal toegestuurd worden.
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Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden.
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Klachtenoverzicht.

Zijlstra

Communicatie 3 keer per jaar (indien noodzakelijk).
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Volgende
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Het werkplan CRO Hoogeveen 2021 toezenden aan de provincie Drenthe.
Lid namens ondernemers De Wieken
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(Urlings)
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Oktober 2020
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vergadering
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Openstaande actiepunten

Contact provincie m.b.t. klachten
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