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Geacht college,

Op 26 januari 2021 heeft uw college het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel vastgesteld. Het ontwerp
is voor een termijn van acht weken voor eenieder ter inzage gelegd en binnen deze termijn kan een zienswijze
worden ingediend. Het herindelingsvoorstel vormt de uitkomst van een uitgebreid onderzoek en overleg met de
betrokken gemeenten en een consultatie in de fase van ‘open overleg’ met de (buur)gemeenten waaronder de
Utrechtse gemeenten Veenendaal, Renswoude en Woudenberg, het samenwerkingsverband Foodvalley en de
provincie Utrecht.
In de bestuurlijke overleggen tussen beide provincies hebben wij steeds de belangen van de Utrechtse
gemeenten behartigd en bewaakt alsmede aandacht gevraagd voor transparantie en tijdige communicatie met de
betrokkenen over het proces gericht op een duurzame versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel.
Wij hebben kennis genomen van het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel en dat geeft ons aanleiding tot
het indienen van een zienswijze op dit herindelingsvoorstel. Op pagina 46 (Regionaal draagvlak) van het ontwerp
staat de zinsnede ‘Ook de provincie Utrecht kan zich vinden in de vorming van een nieuwe gemeente
Scherpenzeel- Barneveld.’ Dit wekt de indruk als dat wij een inhoudelijk oordeel hebben gegeven over de
versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel. In het bestuurlijk overleg van 3 december 2020 heeft ons
college géén inhoudelijk oordeel gegeven over de drie varianten ter versterking van de bestuurskracht van
Scherpenzeel (zie Bijlage 3a, Bijlagenboek, onderdeel D, 6 Consultatieverslagen, Bijlage D7). Wij hebben vanuit
de Utrechtse context opgemerkt dat wij alleen meewerken aan gemeentelijke herindelingen indien de betrokken
(Utrechtse) gemeenten daartoe de wens hebben geuit dan wel bereid zijn daar aan mee te werken.
Tegen deze achtergrond verzoeken wij u om de zin dat wij ons kunnen vinden in de vorming van een nieuwe
gemeente Barneveld-Scherpenzeel geheel te schrappen.
In dit fusieproces wordt ingezet op een vernieuwend dorpenbeleid. Het dorpenbeleid 2.0 heeft als doel om het
versterken en bevorderen van zeggenschap en betrokkenheid van de dorpen in de (nieuwe) gemeente. Wij zijn

benieuwd hoe het nieuwe dorpenbeleid nader wordt ingevuld en zullen met belangstelling het dorpenbeleid 2.0
volgen.
Daarnaast hechten wij er ook aan dat de waardevolle grensoverschrijdende samenwerking die we hebben in het
kader van de regio Food Valley geborgd blijft.
Tot slot zien wij uw reactie op onze zienswijze met belangstelling tegemoet en wensen u succes met het vervolg
van deze herindelingsprocedure.
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