
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
Met enige verbazing hebben wij gelezen dat het bestuur een zienswijze met 
stellingname heeft ingediend met betrekking tot de uitbreiding van de productie van 
Greif Vreeland. 
  
In de afgelopen jaren is meermalen het onderwerp aan de orde geweest of de 
Dorpsraad/bestuur zich moet mengen in het indienen van zienswijzen op voorgenomen 
goedkeuringen door de gemeente.  
Vorige besturen zijn hier terecht op aangesproken door de leden.  
Deze discussie is helaas niet goed afgerond. Daarom verbaasd het ons dat het bestuur 
gemeend heeft op dit voor de Vreelandse gemeenschap gevoelige punt een zienswijze 
in te dienen. 
  
Er is in september 2014 een peiling gedaan bij de leden over het onderwerp Greif. Wij 
vinden dit een zeer goed initiatief.  
Overigens was het niet aan iedereen bekend dat er naast de digitale enquête ook een 
schriftelijke beantwoording gedaan kon worden. 
Niet iedereen heeft of werkt met Faceboek. 
  
Bij de laatste vraag konden de respondenten van de enquête ook aangeven of een 
zienswijze ingediend moet worden. Er was, zo blijkt, een meerderheid voor, maar ook 
een aantal leden tegen. 
  
Wij zijn van mening dat dit geen mandaat aan het bestuur geeft om een zienswijze in te 
dienen. 
Het ware beter geweest om dit onderwerp te bespreken in de nu op 20 november 2014 
geplande najaarsvergadering. De leden zouden dan hun mening kunnen geven of de 
uitkomsten van een enquête een mandaat aan het bestuur kan geven om een dergelijke 
ingrijpende stap te doen met het indienen van een zienswijze.  
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Graag zouden wij onderstaande punten willen agenderen voor de vergadering op 20 
november 2014: 
• Is de kwaliteit van een enquête voldoende gewaarborgd? 
• Kan een enquête een mandaat geven aan het bestuur om ingrijpende 

beslissingen te nemen? 
• Is bij de vraagstelling voor het doen van een ingrijpende beslissing unanimiteit 

vereist of is een eenvoudige meerderheid van 51% voldoende? 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Reinko Abels 
Jan Hos 
John de Nooij 
 


