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Geachte leden van Provinciale Staten, 

  

Op 6 en 7 juli jl.  ontvingen uw Staten mailberichten van de waarnemend burgemeester van 

Scherpenzeel, de heer E. Klein. Tijdens uw Statendebat en ook daarna is er discussie ontstaan 

naar aanleiding van deze mails.  

Graag informeer ik u over de stappen die ik tot op heden heb gezet als Rijksheer.  

Als Rijksheer leg ik formeel verantwoording af aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Ik hecht er echter aan ook u te informeren, omdat u als Provinciale Staten 

op een cruciaal moment een mail heeft ontvangen van een door mij benoemde waarnemend 

burgemeester.  

  

Begin dit jaar heb ik de heer E. Klein benoemd als waarnemend burgemeester van de 

gemeente Scherpenzeel. Op 6 juli jl. stuurde deze waarnemend burgemeester een mail aan u, 

de leden van Provinciale Staten. Op die datum zou u een besluit nemen over het 

herindelingsadvies voor de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel. De inhoud en toon van de 

mail waren onbekend en onverwacht voor mij: de heer Klein gaf aan geen noodzaak voor 

herindeling te zien en gaf de Staten ‘dringend in overweging om dit herindelingsadvies 

vandaag niet vast te stellen’. Dat was verrassend omdat de heer Klein in gesprekken tot dat 

moment een andere opvatting met mij had gedeeld en de gemeenteraad van 

Scherpenzeel al jaren verdeeld is over de eigen toekomst. 

  

Op 7 juli kwam de heer Klein met een aanvullende mail, ook weer gericht aan de Staten, 

waarin hij een nadere duiding gaf van de eerdere mail. 

  






