
Inspreektekst de heer Folmer bij agendapunt 3.6 Verkeersproblematiek Vreeland 

 

De heer Folmer, inwoner van Vreeland gemeente Stichtse Vecht, zet uiteen dat Vreeland een 

klein dorpje is met 1600 inwoners. 

 

Aan de hand van een filmpje toont hij de Dorpsweg, die door de oude Dorpskern gaat en 

uitkomt op de fabriekslocatie van Greif. Vroeger werden er veel vaten over de Vecht naar de 

fabriek vervoerd. Inmiddels is het ook een verffabriek geworden en gaan steeds meer 

vervoersbewegingen door de oude Dorpskern; hetgeen op het filmpje is te zien, gebeurt 

dagelijks. Op dit moment zijn het gemiddeld 38 bewegingen; Greif heeft vergunning voor 95 

bewegingen.  

 

De situatie is thans als volgt. De gemeente heeft besloten om tegen de fabriek aan de 

achterkant een woonwijk neer te zetten. Dat is vergund. Daarnaast komt een haven. Op het 

zelfde moment besluit de gemeente om de fabriek te laten verdubbelen qua verf. 

 

Sinds twee jaar proberen de bewoners dit door onafhankelijke onderzoeken w.o. door Veilig 

Verkeer Nederland maar ook door een gecertificeerd Verkeersveiligheidsbureau aan de kaak 

te stellen. Daarbij wordt de vraag gesteld hoe het kan dat naast een chemische fabriek 

woningen worden gebouwd. Het vrachtverkeer door het Dorp zou eigenlijk niet moeten 

kunnen. Dat zeggen ook de onafhankelijke bureaus op het gebied van verkeersveiligheid. Er is 

onderzoek gedaan naar luchtkwaliteit, waarvan de uitkomst ook niet om over naar huis te 

schrijven is.  

 

Omdat de provincie in 2007 de vergunningen heeft verleend, ook voor de 69 vrachtwagens 

die niet door die straat kunnen, wordt een dringend beroep op de Staten gedaan. In de eerste 

plaats voor fundamenteel uitplaatsing van Greif; daarvoor is geld nodig dan wel een 

alternatieve ontsluiting. Het tweede is in de sfeer van een korte termijn oplossing in de zin van 

een lengtebeperking ten aanzien van de vrachtwagens die door de Dorpsweg rijden. 

Maar de allesomvattende vraag is of nu inmiddels vele jaren verder een en ander niet een keer 

moet worden geactualiseerd en gehoor moet worden gegeven aan het feit, dat sprake is van 

een situatie die in deze tijd niet meer kan.  

 


