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Geacht college, 

 
Op 14 juli 2020 heeft ons college besloten een open overleg te starten in het kader van artikel 8 Wet 

arhi. Dit in verband met het onderzoek naar de mogelijkheden tot versterking van de 

bestuurskracht van Scherpenzeel.  

Bij brief van 12 januari jl. hebben wij u geïnformeerd over ons besluit om op basis van de resultaten 

van het open overleg te kiezen voor een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Scherpenzeel en 

Barneveld per 1-1-2023, als duurzame oplossing voor de versterking van de bestuurskracht van 

Scherpenzeel.  

Op 26 januari jl. heeft ons college besloten een herindelingsontwerp vast te stellen, dat strekt tot 

deze samenvoeging. Hierbij doen wij u dit herindelingsontwerp toekomen.  

Wij wijzen u op de in artikel 8 lid 3 van de Wet arhi geregelde mogelijkheid om over dit 

herindelingsontwerp een zienswijze in te dienen bij ons college en nodigen u graag uit om van deze 

mogelijkheid gebruik te maken. De gelegenheid hiertoe bestaat in ieder geval tot 23 maart 2021 en 

uiterlijk tot acht weken na de terinzagelegging van het herindelingsontwerp door de beide colleges 

van B&W.  

Ons voornemen is om aan Provinciale Staten een voorstel voor te leggen om, met inachtneming van 

de in te dienen zienswijzen, voor de zomervakantie van 2021 een herindelingsadvies vast te stellen.  

De naar aanleiding daarvan te volgen verdere procedure is beschreven in de Wet arhi en ligt in 

handen van – in eerste instantie – de minister van BZK.  
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 Graag zijn wij bereid u desgewenst een nadere toelichting op het herindelingsontwerp te geven.  

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Pieter Hilhorst 

Commissaris van de Koning Secretaris 

 

 

Bijlage(n)  

• Herindelingsontwerp (incl. bijlagenboek) 

• Publiekssamenvatting herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel 

• Statenbrief d.d. 26 januari 2021  

 

 


