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Betreft: Verzoek referendum 
 
Aan College van B&W en Gemeenteraad van Scherpenzeel 
t.a.v. het directiesecretariaat en Grriifie 
Stationsweg 389a 
3925 CC  SCHERPENZEEL 
 
 
Geacht college, 
 
Het was 7 maart 2019 dat onze stichting meer dan 200 belangstellende bezoekers 
bracht naar de vergadering van de gemeenteraad van Scherpenzeel. Op de agenda 
stond het dossier Zwarte Land II en het plan op op deze locatie een enorme loods te 
laten verrijzen. Tijdens de manfestatie voorafgaand aan deze vergadering stond de 
politiek letterlijk met de rug naar de bevolking gekeerd. Belangen botsten. 
 
Tijdens de verkiezingen in maart 2021 (Tweede Kamer) is, op initiatief van het 
college, gelijktijdig een referendum gehouden. Het onderwerp was de mogelijke fusie 
met Barneveld, een onderwerp dat eveneens grote belangstelling onder de 
plaatselijke bevolking genoot. De uitslag daarvan gaf beeld van de mening in het 
dorp. 
 
Nu staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, in maart, over ruim twee 
maanden, mogen we weer naar de stembus. De plannen voor de loods bestaan nog, 
met 2,5 ha en een hoogte van 15m zijn de voornemens wat bijgesteld maar de 
oppositie tegen het plan is onverminderd. Als bestuur van de stichting lijkt het ons 
goed wederom de bevolking te raadplegen over deze wijziging van de bestemming. 
 
Wij verzoeken u daarom een referendum te houden tijdens de aanstaande 
verkiezingen. De vraagstelling kan eenvoudig zijn, voor of tegen deze ontwikkeling, 
het antwoord eveneens, ja of nee. De uitslag geeft wederom een beeld van de 
mening in ons dorp. Bij het vorige referendum heeft u aangetoond een referendum 
snel te kunnen organiseren. Dat kan geen beletsel zijn het nu wederom te 
organiseren. Wij gaan er derhalve op voorhand vanuit dat u gaat instemmen met ons 
verzoek. Met het opstellen van de vraagstelling kunnen wij u natuurlijk van dienst 
zijn. 
 
Uw positieve reactie zien wij met belangstelling op korte termijn tegemoed, 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Frans van Heck 
Voorzitter, Bestuur Houd Scherpenzeel Groen en Gezond 
P.S. Deze brief is in afschrift verstuurd aan de secretariaten van de politieke partijen   


