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Onderwerp Statenbrief:
Herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Hierbij ontvangt u ter informatie het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel dat gedeputeerde staten (GS) 
van Gelderland op 26 januari 2021 hebben vastgesteld en onze zienswijze daarop.
 
Inleiding 
GS van Gelderland hebben op 26 januari 2021 het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel vastgesteld en 
ter informatie aan GS van Utrecht en andere geconsulteerde (buur)gemeenten gezonden. Het ontwerp ligt 
gedurende acht weken voor een ieder ter inzage en er is voor iedereen gelegenheid om binnen die termijn een 
zienswijze (reactie) daarop te geven.
De Utrechtse gemeenten Renswoude, Veenendaal en Woudenberg zijn geconsulteerd over een mogelijke 
bijdrage aan het duurzaam versterken van de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel, en zo ja, hoe dan. 
Op basis van alle gesprekken en onderzoeken hebben GS van Gelderland gekozen voor de herindelingsvariant 
Barneveld-Scherpenzeel met als beoogde datum 1-1-2023. 
Het herindelingsvoorstel geeft aanleiding tot het indienen van een zienwijze omdat daarin bij het onderdeel 
Draagvlak regionaal is opgenomen: ‘Ook de provincie Utrecht kan zich vinden in de vorming van een nieuwe 
gemeente Barneveld-Scherpenzeel.’ Wij vragen GS Gelderland om deze zin in het herindelingsontwerp te 
schrappen omdat wij ons in het consultatiegesprek niet hebben uitgesproken over de (herindelings)varianten.
In de Statencommissievergadering van 20 januari 2021 heeft de portefeuillehouder toegezegd het 
herindelingsontwerp aan uw Staten toe te zenden. Conform deze afspraak zijn deze documenten ter informatie 
als bijlagen 1 t/m 3 bijgevoegd alsmede onze zienswijze (bijlage 4).

Vervolgprocedure / voortgang
Wij zullen uw Staten informeren over het vervolg van deze herindelingsprocedure als de Utrechtse belangen 
daartoe aanleiding geven. 
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