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Geachte mevrouw Pluimers, 
 
Op 14 juli heeft u, op basis van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeen-
teraad, schriftelijke vragen gesteld over het proces rond de bestuurlijke toekomst van de 
gemeente Scherpenzeel. 
 
Hieronder beantwoorden wij – in het algemeen - uw vragen: 
 
Wij begrijpen dat u veel vragen heeft over stappen die nu gezet gaan worden rond de 
bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel. Gedeputeerde Staten hebben zoals bekend 
besloten om het open overleg te starten als onderdeel van de procedure artikel 8 Wet 
algemene herindeling (arhi). De provincie wil nu de mogelijkheden voor een strategisch 
partnerschap grondig onderzoeken, samen met de gemeenten Scherpenzeel en Bar-
neveld, gemeenteraden, inwoners en bestuurlijke partners. Hierbij is een fusie van 
beide gemeenten per 1 januari 2023 een denkbare optie.  
 
We hebben de provincie aangegeven dat we constructief en open deel zullen nemen 
aan de gesprekken. We hebben hierbij benadrukt dat onze gemeenteraad en de Bar-
neveldse samenleving goed en tijdig betrokken moeten worden in het overleg. Daar-
naast is het belangrijk dat de procedure niet te lang duurt en dat uit het overleg duide-
lijk wordt wat voor zowel Barneveld als Scherpenzeel de meerwaarde is van een herin-
deling. 
 
Wij benadrukken dat de provincie de regie voert op het open overleg en de stappen die 
daarna genomen worden. In een startnotitie (zie de bijlage) is geschetst welke stappen 
de provincie hierbij wil doorlopen en welk tijdspad daarbij wordt aangehouden. De start 
van het open overleg is in september. Wij hebben nog geen verdere details over hoe 
de gesprekken er uit gaan zien. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, wordt 
deze gedeeld met de gemeenteraad. 
 
Wij wachten nu de uitnodiging voor de start van het open overleg af. Dan zal duidelijk 
worden welke aspecten besproken worden en wat dit van onze tijd en inzet vraagt. Wij 
kunnen daarom uw inhoudelijke vragen verder nog niet beantwoorden. Omdat wij ons 
neutraal opstellen, zullen wij niet ingaan op de brieven aan de provincie en de minister 
waarin de gemeente Scherpenzeel bezwaar maakt tegen besluit van GS over de start 
van het open overleg.  
 
Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders,  
 
 
H.F.B. van Steden    dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris     burgermeester  


