Schriftelijke vragen aan college of burgemeester
(artikel 39 RvO)
Datum: 09-02-2020 ( als vervolg op de vragen van D66 op 17 december 2018)
Onderwerp: Actuele situatie Lelystad Airport en oproep naar burgers
Geacht college,
Op 17 december heeft D66 Raalte schriftelijke vragen gesteld aangaande plannen voor Lelystad
Airport en de gevolgen ervan voor de gemeente Raalte. D66 stelt nu opnieuw vragen in navolging van
een breed gedragen motie in de gemeente Heerde.
De politieke ontwikkelingen rond de opening van Lelystad Airport dienen zich nu versneld aan. Dit
terwijl opnieuw zeer grote vraagtekens worden opgeworpen of de MER wel goed is uitgevoerd.
Ditmaal over de stikstof uitstootcijfers.
Er bestaat de mogelijkheid voor een ieder die waardevermindering verwacht van zijn woning om vóór
1 april 2020 een schadeclaim aan te kondigen d.m.v. een zogenoemde Stuitingsbrief.
Dat kan een concrete actie zijn waarmee vanuit ons in centraal Salland helder wordt dat er, naast
milieutechnische zaken, ook een behoorlijke economische schaduwzijde is aan de opening van
Lelystad Airport;
Verzoek van D66 om de beantwoording van deze vragen niet te lang op zich te laten wachten gezien
de datum 1 april 2020
Vraag;
1
Ziet het college dit ook ?
D66 Raalte zou graag de volgende vragen stellen met in het achterhoofd de inachtneming van zowel
de indieningstermijn van 1 april 2020 m.b.t. de stuitingsbrieven, als het politieke besluitvormingstraject
in de Tweede Kamer
2
Is het college bereid om via de mediakanaal Weekblad voor Salland en andere kanalen inwoners te
informeren over de dreigende opening van Lelystad Airport en wat het laagvliegen gaat betekenen
voor de inwoners van Raalte , voor onze lokale economie, de toeristische sector en onze kostbare en
kwetsbare natuur?
3
Is het college bereid de inwoners daarbij te attenderen op de mogelijkheid om vóór 1 april via een
stuitingsbrief een schadeclaim waardevermindering van de woning bij het ministerie in te dienen, de
voorbeeld stuitingsbrief te publiceren en de mogelijkheid aan te bieden om een exemplaar op het
gemeentehuis te tekenen, zodat de gemeente de brieven gebundeld kan aanbieden bij het ministerie?
4
Is het college bereid in samenwerking met de gemeenteraad een informatieavond te organiseren voor
onze inwoners over de actuele stand van zaken en de mogelijkheid van het indienen van stuitingsbrief
via de gemeente?
Dit maakt het mogelijk om als College én raad een actieve bijdrage te leveren en hieraan publiciteit te
geven;
D66 Raalte
Bert Terlouw, Fractievoorzitter

