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Weergave gesprek Provincie Gelderland en het college van de gemeente 
Scherpenzeel d.d. 7 februari 2020 
 
Aanwezig 
 
Scherpenzeel: 
Harry de Vries, burgemeester  
Henny van Dijk-van Ommering, wethouder (GemeenteBelangen Scherpenzeel) 
Gerard van Deelen, wethouder (SGP) 
Izaäk van Ekeren, wethouder (SGP) 
Wilma van de Werken, gemeentesecretaris 
 
Provincie: 
John Berends, Commissaris van de Koning 
Jan Markink, gedeputeerde sterk bestuur 

 woordvoerder 
 adviseur sterk bestuur  

 plv. chef Kabinet 
 
Weergave van het gesprek op hoofdlijnen 

 
Vooraf: excuses 
Zowel de commissaris van de Koning als gedeputeerde Markink bieden hun excuses aan 
voor de informatie die per abuis op de website van de provincie heeft gestaan. De informatie 
is z.s.m. van website gehaald. Dit had niet mogen gebeuren. Het betreft een menselijke fout. 
Het college van Scherpenzeel vindt het vervelend en geeft aan inhoudelijk de boodschap 
niet te herkennen (daarbij gaat het met name om het geschrokken te hebben gereageerd bij 
het vorige bestuurlijke overleg). Het college stelt de excuses mondeling en in de brief zeer 
op prijs en aanvaardt unaniem de excuses.  
 
Besluit  
De commissaris van de Koning en gedeputeerde Markink geven een toelichting op het 
besluit dat GS heeft genomen: 
 

- Er zijn al jarenlang bestuurskracht problemen in de gemeente Scherpenzeel. 

- GS hebben nog onvoldoende vertrouwen / comfort o.b.v. de aangeleverde 

informatie en het gesprek dat heeft plaatsgevonden dat de bestuurskrachtproblemen 

structureel zijn opgelost.  

- We geven uw college tot en met de besluitvorming over de kadernota 2021-2024 in 

college van b en w op 22 mei de tijd om de noodzakelijke acties naar aanleiding van 

onze brief van 17 december 2019 uit te voeren voor een duurzaam en zelfstandig 

Scherpenzeel. 

- Indien, in het besluitvormingstraject van de kadernota, niet wordt voldaan aan die 

noodzakelijke voorwaarden dan starten wij een open overleg als genoemd in artikel 

8 van de wet Arhi (algemene regels herindeling). 

- In de tijd tussen nu en de kadernota starten wij een verkenning ter voorbereiding op 

deze arhi-procedure. 

- Om een gevoel te krijgen bij uw acties en daarmee meer vertrouwen in de 

actiebereidheid van uw college, willen we regelmatig een actuele update over de 

voortgang van het college ontvangen. We voeren daarom graag maandelijks overleg 

met het college over de acties en over de voortgang. 

- We informeren de gemeente Barneveld, Renswoude, Veenendaal, Woudenberg, de 

provincie Utrecht en de regio Food Valley. Gedurende het proces houden we hen 

nauwgezet op de hoogte. 

- Centraal bij dit alles staan uiteraard de inwoners en bedrijven in Scherpenzeel. 
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Vragen van Scherpenzeel  
1. Wordt het open overleg nu gestart of na de Kadernota? 

2. Wat houdt de verkenning in? 

3. Wat heeft u nodig om bestuurlijk comfort te krijgen? 

4. Waarom moesten we in december een besluit nemen als er nu weer ruimte is? 

5. Wat vraagt dit ambtelijk en bestuurlijk van Scherpenzeel?  

6. Waarom zijn niet eerder alle opties uitgezocht, bijvoorbeeld Barneveld?  

Antwoorden 
1. Het open overleg wordt gestart na de Kadernota, maar er wordt al wel gestart met 

een verkenning. 

2. De verkenning wordt precies uitgewerkt. Hiervoor wordt een projectleider 

aangetrokken op zeer korte termijn. Die zal de processtappen uitlijnen en dit komt 

dan naar u toe. Om een beeld te geven, kan de verkenning inhouden: 

- Het uitwerken van een regionale visie op samenwerking  

- Het onderzoeken van (innovatieve) manieren van samenwerken inclusief de optie 

met Barneveld die onvoldoende is uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

onderzoeken en rapporten die er al liggen. Vanuit hier ook: 

- Gesprekken met college, raad en wellicht inwoners, bedrijven en maatschappelijke 

instellingen van Scherpenzeel 

- Gesprekken met Barneveld, Renswoude, Woudenberg, Veenendaal, Provincie 

Utrecht, Regio FoodValley 

- Ondertussen ook (maar valt buiten verkenning) gesprekken met ministerie BZK (in 

de regio). 

3. Dat staat in de brief die we aan u hebben gestuurd op 17 december. Wij verwachten 

dat u daar invulling aan geeft op een structurele en houdbare manier. Een kadernota 

kan worden dichtgeregeld, maar wij benadrukken dat het gaat om structurele 

maatregelen die hout snijden.  

4. De Kadernota is een formeel document waarin structurele oplossingen dienen te 

worden vertaald.  

5. De verkenning wordt verricht door de provincie. Deze wordt nog precies uitgewerkt. 

Hiervoor wordt op zeer korte termijn een projectleider aangetrokken. Die zal de 

processtappen uitlijnen en dit komt dan naar u toe. 

6. Deze vraag is aan Scherpenzeel gesteld. Scherpenzeel heeft de mogelijkheid met 

Barneveld onvoldoende uitgezocht. De provincie start nu een verkenning naar de 

meest kansrijke optie, daarvoor beginnen we met een brede blik inclusief 

gebruikmaking van de rapporten en onderzoeken die al zijn gedaan.  

Afspraken 
1. Het concrete vervolg proces komt op papier naar Scherpenzeel toe (nadat de 

projectleider is aangetrokken). 

2. Er vindt maandelijks overleg plaats tussen het college van Scherpenzeel en de 

provincie Gelderland.  

 

 

 

 




