
Gemeente Barneveld - Scherpenzeel 

Format voor voorgenomen besluiten door de afzonderlijk gemeenten die vallen 
onder het verscherpt toezicht van de Provincie in het kader van de wet ARHI 

 
Onderwerp Grondaankoop De Voorposten/Rijnschoten 

 
 
Globaal toetsingskader 
 

nr Vraag Antwoord 
1 Is overleg gevoerd met de andere gemeenten waarmee 

een nieuwe gemeente wordt gevormd en zo ja wat was 
hiervan het resultaat? 

Ja, het stuk is ambtelijk en 
bestuurlijk besproken waaruit 
overeenstemming is gebleken. 

2 Beïnvloedt de hoogte van de geraamde uitgaaf de 
financiële positie van de nieuwe gemeente? 

Ja, voorgesteld wordt de aanschaf 
te dekken uit de reservepositie 
van de Gemeente.  
 
Hierbij wordt de gemeente echter 
wel eigenaar van de grond. Alleen 
de bijkomende kosten à 19.200 
leidden daardoor daadwerkelijk tot 
een negatief resultaat.  

3 Leidt de geraamde uitgaaf tot een duidelijk hoger 
voorzieningenniveau dan het voorzieningenniveau van 
een gemeente vergelijkbaar met de nieuw te vormen 
gemeente? 

Nee, het betreft echter wel een 
strategische grondaankoop met 
potentie voor de toekomst.   

4 Komt de uitgaaf voor op het investeringsplan en zo ja 
vanaf wanneer? 

Ja, sinds de structuurvisie uit 
2013 is dit gebied op het oog.  

5 Is de raming reëel? Ja, deze is markconform voor een 
agrarische waarde aangekocht. 

6 Is de beschikking over de reserve gepland en zo ja, 
komt het bedrag overeen met het oorspronkelijk 
geraamde bedrag? 

Nee, via bijgevoegd raadsvoorstel 
wordt het bedrag beschikbaar 
gesteld. 

7 Is de uitgaaf onvoorzienbaar, onuitstelbaar en 
onontkoombaar? 

Ja, als gevolg van het gevestigde 
voorkeursrecht op 9 juli 2020 
moet er nu tot aankoop worden 
overgegaan. Wanneer dat niet 
gebeurd mag de grond door 
derden aangekocht worden wat 
een nadelig financieel effect heeft 
voor eventuele toekomstige 
plannen. 

8 Zou de uitgaaf ook gedaan zijn bij afwezigheid van een 
herindelingsvoorstel? 

Ja 

9 Zijn er nog andere aandachtspunten? Nee 
 

Ambtelijk 
Advies  

Instemmen 

 
 
Verzending naar de Provincie na besluitvorming in de gemeenteraad 

Inzending van deze besluit naar post@gelderland.nl met een cc naar @gelderland.nl 
en @gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer in het onderwerp. 
 
Het zaaknummer bij de Provincie is: Barneveld: 2021-001602 / Scherpenzeel: 2021-001603 




