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Betreft: verzoek om integriteitsonderzoek
Scherpenzeel, 28 juni 2021
Geachte heer Berends,
Afgelopen weekend zijn mijn collega’s en ik doorlopend aangesproken door onze dorpsgenoten die
net als wij verontwaardigd zijn over de uitspraken tijdens de PS-vergadering van afgelopen woensdag
23 juni.
Hoogleraar Michiel de Vries, die als bestuurskundige weet waar hij het over heeft en was bovendien
als lid van de spiegelgroep van dichtbij getuige hoe het overleg tussen GS, Scherpenzeel en Barneveld
is verlopen, kreeg er behoorlijk van langs. U gaf aan dat zijn woorden ‘Toen was het ‘als we extra middelen krijgen en een stationnetje zijn we hartstikke voor de fusie’. Ik vind dat omkoping.’ ongepast
waren voor een wetenschapper. U zei dat bij dit soort uitlatingen die de integriteit raken alle alarmbellen gaan rinkelen, en overweegt actie te ondernemen.
Nu sprak de heer De Vries op ons verzoek in tijdens de hoorzitting; wij trekken ons dat extra aan. Want
waar professor Frissen een hoop wollige woorden gebruikt, durft de heer De Vries tenminste te zeggen
wat heel veel Scherpenzelers denken: dit zaakje stinkt.
Als voorbeeld noem ik:
• Het continu wapperen met een zak geld door gedeputeerde Markink, al sinds zijn eerste toespraak op 4 juni 2020 in de Barneveldse raad (‘Barneveld kan profiteren van fusie, we kunnen
extra geld geven om de fusie te vergemakkelijken, en bovendien gaan de Scherpenzelers meebetalen aan het Schaffelaartheater’)
• Het openlijke gehengel vanuit de Barneveldse raad voor extra geld vanuit de provincie voor
stations en rondwegen, niet alleen tijdens de hoorzitting maar ook in de raad van Barneveld
zelf. VVD-fractievoorzitter Theo Bos heeft op 3 maart j.l. zelfs toegegeven dat er sprake is van
ordinaire koehandel: ,,Wij zeggen ja tegen een fusie, en dan volgt er een wensenlijstje. In hoeverre is de provincie bereid om de VVD over de streep te trekken?”
•
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/670395/flink-barnevelds-fusiewensenlijstje-richting-provincie/LVAGFtKTB7D0FtyMtZT3gKQzaycrFtMIuS1t2ihBIl9WIp8Inl0myhB4myxz2F_rREPxlTbI2CKmWVh5gVhHbpintu8x1yfPDolkG3PJxY_M5-7azWHXTCI5vj2iXXZ6
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Het meten met twee maten door GS in het kader van het toezicht op het potverteren. Bij het
vermogende Scherpenzeel moeten we oppassen dat Barneveld straks niet met een failliete
bruid opgescheept zit, maar het armlastige Barneveld doet nog snel even een greep uit de kas
voor het toezicht ingaat Barneveld doet voor ‘fusiebesluit’ nog snel even ‘greep in de kas’ |
Scherpenzeelse Krant | Nieuws uit de regio Scherpenzeel
Barneveld mag ondanks de hoge schulden gerust nog even 2,5 miljoen uittrekken voor een
fietscrossbaan die al jaren in de boeken stond, en er ineens uit is verdwenen omdat Barneveld
moest gaan bezuinigen.
En als Scherpenzeel het waagt daartegen te protesteren dreigt GS met gevolgen voor De Breehoek. Dat is echt schandalig en machtsmisbruik.
Intussen lijkt GS het de normaalste zaak van de wereld te vinden dat Barneveld eerst de spaarpot voor de oostelijke rondweg kapotslaat om het gat in de begroting te dichten zodat ze
schoon door de poort kunnen https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/overig/690834/-willen-wij-dit-spaarvarken-doodslaan-/Ga9NNU7ETGtN2QJCWONtHpQ6r5XkTv5IEr1aVfAU3EEQkKC07J_71zMEWyeEtB9CXX5Ymm0jpeAFZt1ONlQIKUPm--ME4MWTQOkoiAPEaBSmqlxNAAKtTPqmM2U9ufW En toeval of niet, een paar
weken later staat VVD-voorzitter Bos in PS en vraagt VVD-gedeputeerde Markink om geld voor
diezelfde rondweg. Bos is voor VVD-statenlid mevrouw Van der Woude trouwens gewoon een
handige marktkoopman.
Het opzettelijk verwijderen van whatsapp berichten door GS, er schijnt zelfs een instructie voor
te zijn. En in Barneveld krijgen journalisten alleen maar zwartgelakte teksten.
Het geheimzinnige gedoe over het verslag van een fractievoorzittersoverleg uit 2019, waar
Barneveld het wensenlijstje besprak dat later bij GS werd ingediend. Dit verslag is nog altijd
niet boven water.

De heer De Vries heeft gewoon verwoord wat heel veel mensen denken. Als bij u de alarmbellen echt
afgaan bij het woord omkoping, dan zou u er goed aan doen om al die vermoedens te ontkrachten, in
plaats van wild om u heen te slaan en te dreigen met acties naar de heer De Vries.
Ik wil u met klem vragen een integriteitsonderzoek in te stellen. Pas als aangetoond is dat er geen
sprake is van koehandel of achterkamertjesgekonkel kan de provincie weer enig krediet gaan opbouwen in ons dorp. Tot die tijd bewijst u uzelf een slechte dienst als u zulke grote woorden gebruikt als
bliksemafleider, zonder daar bewijzen tegenover te stellen. Wij zijn de heer De Vries er dankbaar voor
dat er eindelijk eens een deskundige opstaat die voor zijn mening uit durft te komen, en durft uit te
spreken wat zoveel mensen denken, maar niet durven uit te spreken.
Met vriendelijke groet,

Jaap van Donselaar,
Woordvoerder Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig

