MV 4-1

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Zwolle, burgemeester dhr. H.J. Meijer
en aan de raadsgriffier van de gemeente Zwolle, dhr. A.B.M. ten Have.
Cc. o.a. aan de lokale pers.

Betreft: mondelinge vragen van de Swollwachtfractie over de status
van het laagvliegdossier Zwolle en deze vragen door ondergetekende te stellen tijdens
de Raadsvergadering op d.d. 30 oktober 2017.

Geachte heren Meijer en ten Have, beste Henk-Jan en Arthur,
Korte inleiding:
tijdens de raadsvergadering op d.d. 2 oktober 2017 hebben de fracties van PvdA,
Swollwacht en Groen-Links een motie vreemd aan de orde ingediend om daarmee het
College van B&W op te roepen om uitstel te bewerkstelligen van het vliegveld Lelystad,
dit om tal van redenen welke in de betreffende motie waren opgenomen. Eén van deze
redenen wil ik u specifiek noemen nl. dat de Zwolse volksvertegenwoordigers (Raad en
College) naast onze medeburgers moeten gaan staan om te zorgen dat er tijd en ruimte
komt voor het maatschappelijk debat!
De betreffende motie is door de indieners (PvdA, Swollwacht en GroenLinks) aangehouden. Aangehouden omdat de verantwoordelijk portefeuillehouder de
indieners van deze motie tijdens de betreffende raadsvergadering toezegde, om samen
met andere betrokken gemeenten en de Provincie Overijssel binnen dit dossier op
te trekken o.a. door een gezamenlijk schrijven te richten aan de
toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mw. Dijksma. Deze brief is op
d.d. 3 oktober 2017 aan de Staatssecretaris verzonden.
We zijn nu ruim twee weken verder en in de tussentijd hebben zich op dit
dossier nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, waaronder de constatering
van enkele omissies in de onderliggende Milieu Effecten Rapportage (MER).
Vervolgens zien wij de ongerustheid van inwoners in Zwolle en in de omliggende
gemeenten toenemen en constateren wij tevens dat de inwoners van Zwolle volledig in
het ongewisse worden gelaten en het College van B&W Zwolle over betreffende
ontwikkelingen zwijgt in alle talen!
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De Swollwachtfractie heeft over dit onderwerp dan ook de volgende vragen:

1. Wat is de huidige status aangaande de voorgenomen laagvliegroute boven
Zwols grondgebied?
2. Welke consequenties, welke gevolgen of welk vervolg heeft of krijgt deze
status voor Zwolle en dan in het bijzonder voor de Zwolse wijken Stadshagen,
Westenholte en de AA-landen?
3. Wat is de reden dat het College van B&W Zwolle geen zichtbare betrokkenheid
toont aangaande dit- voor veel burgers- gevoelige onderwerp, bijvoorbeeld door:
1. het niet frequent verstrekken van informatie aan de gemeenteraad en aan
de inwoners van Zwolle,
2. openlijke stelling uit te dragen, dat laagvliegroutes boven Zwols grondgebied voor
het College van B&W niet acceptabel is als daarmee de belangen (dus elk
belang) van Zwolse inwoners wordt aangetast.
4. Wat mag de gemeenteraad en de inwoners van Zwolle- inzake dit laagvliegdossierop korte termijn van het College van B&W verwachten?

Namens de Swollwachtfractie,
William Dogger, fractievoorzitter.

