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Bestuurssamenvatting
Naar aanleiding van de brief van de minister van I&W aan de Tweede Kamer van 2 december 2021 stelt de fractie van
Groen Links vragen de gevolgen van de laagvliegroutes boven het grondgebied van de gemeente Raalte. In de
bijgaande concept antwoord brief wordt de gestelde vragen beantwoord.

Beslispunten
Bijgaande antwoordbrief aan de fractie van Groen Links naar aanleiding van vragen over laagvliegroutes boven Raalte
vast te stellen.

Besluit

Inleiding
In het kader van de procedure om te komen tot herinrichting van het luchtruim is door de minister van I&W op 2
december 2021een informatiebrief naar de Tweede Kamer gezonden. Uit deze brief komt onder andere naar voren dat de
eerder gedane toezegging dat laagvliegroutes vanuit het zuiden naar Lelystad Airport niet meer zouden plaatsvinden
niet kan waar maken voor het traject vanaf Lemelerveld via Zwolle naar Lelystad Airport.
Naar aanleiding van deze brief heeft de fractie van Grien Links in de gemeenteraad meerdere schriftelijke vragen gesteld.
In de bijgaande ontwerp antwoordbrief worden deze vragen beantwoord.

Beoogd effect
De vragen van de fractie van Groen Links worden beantwoord
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Argumenten
1

Beantwoording vragen om informatie

De beantwoording van de verzoeken om nadere informatie is feitelijk en behoeft geen nadere toelichting.
Kortheidshalve verwijzen wij naar de bij dit voorstel behorende concept antwoordbrief.

Duurzaamheid
Er zijn geen directe duurzaamheidsgevolgen aan dit besluit verbonden

Kanttekeningen
Geen

Financiën
n.v.t.

Vervolg
Na instemming met de concept antwoordbrief zal deze worden toegezonden aan de fractie van Groen Links. Daarnaast
wordt deze door de griffie geplaatst op de lijst van schriftelijke vragen.

Communicatie
Zie vervolg

Bijlagen
Bijlage
Uitg. document

Schriftelijke vragen Groen Links
Concept antwoordbrief aan de fractie van Groen Links
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