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Van: Eppie Klein
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 15:42
Aan: ; bestuurssecretariaat
Onderwerp: Fwd: Herindeling Barneveld - Scherpenzeel | Vergadering PS hedenavond

 

Van: "Berends, John" <CVDK@gelderland.nl> 
Onderwerp: Re: Herindeling Barneveld - Scherpenzeel | Vergadering PS hedenavond 
Datum: 09 August 2021 10:39 
Aan: "Eppie Klein" <Burgemeester@scherpenzeel.nl> 
Cc: " @gelderland.nl>, " " 

@gelderland.nl> 

Bij deze ter informatie.  
 
Met vriendelijke groet; 
John Berends 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
 

Op 9 aug. 2021 om 10:32 heeft Berends, John <CVDK@gelderland.nl> het volgende 
geschreven: 

  
Geachte mevr. Van de Beek-Linthorst,  
 
Dank voor de mail, die U aan mij heeft gestuurd. 
Voor zover ik kan overzien is de mail van jl. 16 juli openbaar. 
Het is aan U om daar al dan niet gebruik van te maken. 
 
Met vriendelijke groet; John Berends 
[Commissaris van de koning in Gelerland] 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
 

Op 6 aug. 2021 om 16:16 heeft Marieke van de Beek - Lindhout (CU) 
<mariekevandebeek.cu@gmail.com> het volgende geschreven: 

  
Geachte heer Berends, 
 
Dank voor feit dat u de gang van zaken rondom de mail van 6 juli met 
burgemeester Klein hebt besproken. Daarnaast dank voor uw reactie richting 
ons. Wij begrijpen vanzelfsprekend dat de inhoudelijke duidelijkheid van dhr. 
Klein moet komen. Wij hebben hem dan ook tot twee keer toe telefonisch 
hierover gesproken en om een nadere toelichting gevraagd.  
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Hoewel dhr. Klein expliciet heeft aangegeven de mail niet te hebben 
geschreven én niet te hebben verstuurd, heeft ook ons ook tot twee keer toe 
verzekerd de door u geadviseerde en door ons gevraagde transparantie niet te 
gaan geven.  
 
Wij zullen nog overgaan tot het stellen van (al dan niet vertrouwelijke) 
schriftelijke vragen over de toedracht, maar gezien de eerdere reacties van de 
heer Klein achten wij de kans dat deze wel beantwoord zullen worden en 
duidelijkheid zullen bieden, vrijwel nihil.  
 
Deze schriftelijke vragen zouden wij graag onderbouwen met de informatie 
uit uw mail d.d. 16 juli jl. Dit willen wij echter niet doen zonder uw 
toestemming, aangezien voor ons niet duidelijk is in hoeverre uw mail 
'openbaar' is. Graag ontvangen wij hierop nog uw reactie.  
 
Wij danken u nogmaals voor uw inspanningen en zullen zien waar dit traject 
verder toe leidt. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens Peter Klaassen (CDA) en Annet van 
Riel (PRO Scherpenzeel)  
 
Marieke van de Beek - Lindhout 
Fractievoorzitter ChristenUnie Scherpenzeel 
Tel. 06 1455 8633 
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kan niet wo
weergegev
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locatie.

 
 
http://scherpenzeel.christenunie.nl/ 
 
 
Op vr 16 jul. 2021 om 11:13 schreef Berends, John <CVDK@gelderland.nl>: 

Geachte mevrouw Van Beek, mevrouw Ten Riel en de heer Klaassen,  

I.a.a. waarnemend burgemeester Klein, 

Op 6 juli jl. heeft u mij verzocht te handelen naar aanleiding van de mail, die 
ondertekend door waarnemend burgemeester Klein, naar Provinciale Staten 
is gezonden met de oproep om het herindelingsadvies Barneveld-
Scherpenzeel niet vast te stellen.  

De volgende morgen heeft de waarnemend burgemeester een bericht naar 
Provinciale Staten gezonden met het bericht dat zijn mail een verkeerde 
uitleg heeft gekregen.  

Naar aanleiding van deze mailberichten heb ik burgemeester Klein op 8 juli 
jl. uitgenodigd voor een gesprek. Hij vertelde ernstig in verlegenheid te zijn 
gebracht en passende maatregelen te zullen treffen.  
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Ik heb hem de gelegenheid gegeven de situatie op te lossen. Daarbij heb ik 
mijn steun toegezegd en geadviseerd met name over de toedracht open en 
transparant te communiceren.  

Voor een nadere toelichting verwijs ik u dan ook naar waarnemend 
burgemeester Klein. 

Met vriendelijke groet, 

John Berends 
Commissaris van de Koning in Gelderland 

Van: Marieke van de Beek - Lindhout (CU) 
<mariekevandebeek.cu@gmail.com>  
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 14:59 
Aan: Griffie <Griffie@gelderland.nl>; statenleden@mailman.prvgld.nl; 
ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>; Burgemeester 
<Burgemeester@scherpenzeel.nl>; Berends, John <CVDK@gelderland.nl>; 
Markink, Jan <j.markink@gelderland.nl> 
Onderwerp: Herindeling Barneveld - Scherpenzeel | Vergadering PS 
hedenavond 

Geachte Commissaris, geachte leden van Provinciale Staten, 

Vanmorgen ontvingen wij het bericht dat burgemeester E. Klein aan u heeft 
verstuurd, waarin hij u oproept om vanavond het herindelingsadvies 
Barneveld-Scherpenzeel niet vast te stellen.  

Met niet-vaststellen van het herindelingsontwerp zou u Scherpenzeel een 
zeer slechte dienst bewijzen. De onzekerheid duurt dan nog langer voort, met 
alle gevolgen van dien. Daarnaast is een zeer belangrijk argument, dat er op 
dit moment een welwillende fusiepartner is. Wij ontvangen signalen dat het 
voor de gemeente Barneveld ‘nu of nooit’ en ‘alles of niets’ is. Bij het niet 
doorzetten van de beoogde fusie is Scherpenzeel een belangrijke partner 
kwijt en zijn de gevolgen niet te overzien. Onze oproep aan u is dan ook om 
de oproep van de heer Klein naast u neer te leggen en het herindelingsadvies, 
voorzien van een krachtig pleidooi en krachtige argumenten, aan te nemen en 
toe te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken.  

De heer Klein zou zich in dit dossier op de inhoud zeer terughoudend 
opstellen. Al eerder liet hij blijken dat zijn woorden in deze niet in 
overeenstemming zijn met zijn daden, toen hij geheel op eigen initiatief een 
zeer ‘platte’ peiling onder de inwoners organiseerde.  

Nu laat hij opnieuw zien bereid te zijn dit toch al zeer precaire proces te 
ondermijnen door op de dag dat PS een besluit zal nemen, een zeer 
ongenuanceerd en ondoordacht bericht de wereld in te sturen. Wij maken 
hierbij de volgende opmerkingen:  

1. De heer Klein zou als burgemeester in dit dossier geen positie moeten 
kiezen, maar slechts het proces begeleiden. 
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2. De heer Klein trekt openlijk de integriteit van Commissaris Berends en 
gedeputeerde Markink in twijfel, zonder dat daar gegronde redenen voor 
zijn. Hij kiest hiermee bewust voor het ongegrond aanbrengen van schade 
aan personen en aan het vertrouwen in hogere overheden. 

3. Met deze onbesuisde actie zet de heer Klein een deel van zijn 
gemeenteraad buitenspel, en gaat hij volledig voorbij aan de oprechte, 
diepe zorgen en rationele overwegingen en argumenten, die onze fracties 
de afgelopen periode in dit dossier hebben geuit. Door het in één klap van 
tafel vegen hiervan, voelen wij ons als fracties niet langer serieus 
genomen door de voorzitter van onze gemeenteraad.  

4. Wat ons betreft laat de heer Klein met deze actie duidelijk zien waar het 
aan bestuurskracht in Scherpenzeel schort.  

Wij verzoeken de Commissaris onze argumenten in overweging te nemen en 
naar bevind van zaken te handelen.  

Met vriendelijke groet, 

PRO Scherpenzeel, A.M. van Riel 

CDA Scherpenzeel, P.A. Klaassen 

ChristenUnie Scherpenzeel, M.J. van de Beek - Lindhout 




