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Geacht college,
Hierbij reageren wij op uw brief van 3 juli jongstleden. Hierin geeft u in nieuwe
bewoordingen aan waarom een besluit tot gedwongen herindeling te rechtvaardigen zou
zijn. Ook stelt u dat u uw definitief oordeel op 14 juli a.s. zult vellen ‘op basis van
aanvullende informatie zoals de raadsbesluitvorming op 9 juli, de door u (Motivaction)
uitgevoerde peiling, het rapport van de heer Verhagen, de informatie uit de
raadsvergadering van Barneveld en alle andere relevante informatie’. Wij constateren dat
dit u er niet van weerhoudt om in uw brief opnieuw ferme uitspraken te doen.
Wij voelen ons geroepen om formeel kenbaar te maken dat wij ons ten enenmale niet
herkennen in de in deze brief vervatte waardeoordelen en niet-geobjectiveerde
kwalificaties ten aanzien van onze bestuurskracht. Wij vrezen echter het in deze fase
weinig toevoegt om eerder gewisselde argumenten te herhalen, en volstaan daarom hier
met het constateren van een fundamenteel verschil van mening.
Fundamenteel verschil van mening
Wij zijn van mening dat er in Scherpenzeel geen sprake is van (stagnatie in de aanpak
van) evidente bestuurskrachtproblemen, zoals bedoeld in de Wet Arhi en het hernieuwd
Beleidskader uit 2019. Zonder evidente, onderbouwde bestuurskrachtproblemen, waarbij
is aangetoond dat Scherpenzeel onvoldoende in staat is deze zelf op te lossen, is er
simpelweg geen wettelijke basis voor provinciale regieneming op dit moment.
Daarbij hebben wij onze bedenkingen bij de zuiverheid van het doorlopen proces: niet
alleen ten aanzien van het ervaren gebrek aan objectiviteit en de feitelijke juistheid van
uw inhoudelijk oordeel, maar ook bij de verschillende procesinterventies van provinciale
zijde.
Draagvlak is één van de belangrijke pijlers in het nieuwe beleidskader. Politiek is er geen
draagvlak en er is bovendien geen maatschappelijk draagvlak in Scherpenzeel voor
(gedwongen) herindeling met Barneveld. Een absolute meerderheid van de 7863
stemgerechtigden (4028 Scherpenzelers, 86,91 % van de respondenten) koos voor een
zelfstandige gemeente Scherpenzeel. Wij zien de uitslag van deze peiling als een stevig
mandaat voor het vasthouden aan onze (uitgewerkte) plannen voor een zelfstandige
toekomst, waarin wij vanuit onze eigen kracht (ook in regionaal verband) aan de ambities
van Scherpenzeel kunnen werken.

verz. :
c.c.
:
mand. :

griffie, PS, Minister van BZK en Vaste Kamer Commissie BZK

-

Ons kenmerk
Onderwerp

: /
: Partnerschap

-2-

We hebben behoefte aan partnerschap
Ondanks de herhaalde oproep van de minister van BZK dat provincies in samenspraak met
gemeenten hun bestuurlijke visie moeten ontwikkelen, ervaren wij het huidige optreden
van GS als eenrichtingsverkeer en voelen wij ons geen gelijkwaardige partner in dit
belangrijke proces.
Zoals al eerder aangegeven hebben wij primair behoefte aan partnerschap, ook van de
provincie. Wij hebben geen dure wensenlijstjes, want we hebben een structureel sluitend
meerjarenperspectief waarmee we de ambities van Scherpenzeel kunnen realiseren.
Oprecht en gelijkwaardig partnerschap mag niet gebaseerd zijn op afhankelijkheidsrelaties
en mag ook niet werken als een verstikkend korset, maar moet een vertrouwensbasis
bieden van waaruit wij op eigen kracht kunnen groeien. Als u Scherpenzeel echt wilt
helpen, geeft u ons het vertrouwen en de ruimte om, zonder interventies of oneigenlijke
druk, voort te gaan op onze eigen, democratisch gekozen en door de Scherpenzeelse
samenleving omarmde koers.
Geen arhi-procedure
Zoals het beleidskader arhi aangeeft zou het primaat, om de eigen bestuurskracht te
versterken, bij gemeenten zelf moeten liggen. Wij zien daarvoor heel veel kansen in de
regio, zoals eerder met u gedeeld. Een (boven de markt hangende) arhi-procedure vormt,
zoals wij nu reeds ervaren een belemmering om onze samenwerking binnen de regio te
versterken. Wij zien ook kansen voor herstel van de (als gevolg van dit proces) verstoorde
verhoudingen in onze raad. Echter niet zolang gedwongen herindeling boven de markt
hangt. Ook hier is sprake van een zichzelf versterkend effect.
Een arhi-procedure gaat bovendien ten koste van de tijd, ruimte en aandacht die wij nodig
hebben om te werken aan zaken die voor Scherpenzeel belangrijk zijn (zoals bijv. De
Breehoek, maar ook andere maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie).
Met het ontbreken van een evidente, onderbouwde noodzaak voor herindeling, en op basis
van de gevoelens in onze samenleving, achten wij een artikel 8 arhi-procedure niet uit te
leggen naar onze inwoners. Wij hopen dat u onze partner wilt zijn.
Wij hopen dinsdag van u te vernemen of, en zo ja welke, ruimte u hiervoor ziet.
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