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Voorzitter, dames en heren, 
 
Het belang van de buitenplaats Boom en Bosch staat, voor de 
Vechtplassencommissie, in deze discussie centraal. 
 
Boom en Bosch is veel meer dan alleen een locatie voor gemeentekantoren.  
Conform de voorwaarden waaronder de gemeente het in 1925 als gemeentehuis 
heeft kunnen kopen, is Boom en Bosch sindsdien een voor het publiek –en de 
cultuurtoerist!- toegankelijke buitenplaats.   
U dient uit te gaan van het gegeven dat u de buitenplaats indertijd alleen heeft 
kunnen kopen om daar het gemeentehuis te vestigen en vervolgens in zijn geheel te 
beheren. En u moet rekening houden met de voorwaarde dat het park te allen tijde 
een openbaar wandelgebied zal zijn. 
Als sociale ontmoetingsplaats neemt het, met bijv. Parkpodium, een speciale plek in 
binnen Stichtse Vecht.  
Vanwege zijn centrale ligging binnen de gemeente speelt het openbaar toegankelijke 
karakter van Boom en Bosch ongetwijfeld ook een rol in gemeente-brede cohesie. 
 
Indien het koetshuis geen onderdeel van Boom en Bosch zou zijn geweest, zouden 
wij het  -in een besloten vergadering genomen besluit-  wellicht hebben kunnen 
billijken. 
Maar omdat het koetshuis wèl een onlosmakelijk onderdeel van de buitenplaats 
vormt en daarmee het besluit over de evt. verbouwing van het koetshuis 
tegelijkertijd een besluit is over de hele buitenplaats, is alleen een financiële 
argumentatie ten enenmale onvoldoende voor een verantwoorde besluitvorming over 
de toekomst van Boom en Bosch.  
 
De financiële kant van het vraagstuk wettigt wellicht het besloten karakter van dat 
onderdeel van de besluitvorming, maar de landschappelijke en cultuurhistorische 
kant –evenals de maatschappelijke- vragen om een openbaar debat waarin ook die 
afwegingen transparant zijn en voor debatvorming open staan. 
 
Ook als gemeenschap willen wij ons een gefundeerde mening kunnen vormen over 
de vraag of dat ontbrekende bedrag opweegt tegen het verlies van de buitenplaats.  
 
Tot slot een waarschuwing: reken u niet rijk aan de –éénmalige!- opbrengst van de 
eventuele verkoop van de buitenplaats. Boom en Bosch kan, in tegenstelling tot 
Beek en Hoff, niet gesplitst worden. Een tweede debacle als dat van Beek en Hoff 
kan de gemeente zich niet veroorloven!  
 
Historisch cultureel erfgoed heeft een waarde die een eenmalige opbrengst verre 
overschrijdt. 
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