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        September 2017 VOF Coen en Walrick 

 
 
Boom en Bosch, Breukelen, gemeente Stichtse Vecht  

 

Opdracht: 

 

1….Onderzoek de mogelijkheden om tot een zo optimaal mogelijke exploitatieopzet te komen  voor 
een externe exploitatie van de buitenplaats Boom en Bosch als vergadercentrum, waarbij als 
randvoorwaarden gelden: 
 
a.     De gemeente Stichtse Vecht blijft eigenaar van Boom & Bosch. 

b.    Het park is openbaar toegankelijk. 

c.     De gemeente blijft gebruik maken van Boom en Bosch als vergadercentrum voor: 

a.     de maandelijkse commissievergaderingen in de Maarssen- en de Breukelenzaal; 

b.    de vergaderingen van de fracties; 

c.     de mogelijkheid om tijdens schorsingen van de raadsvergaderingen fracties gebruik te laten maken 

van vergaderruimte; 

d.    Beperkte horecafaciliteit: primair gericht op het faciliteren van de vergaderingen. Geen buitenterras 

buiten de grens van 60 meter vanaf de Vecht. 

 

2.     Benoem de beperkingen die de randvoorwaarden voor een optimale exploitatie opleveren en 

       geef mogelijke oplossingen aan. 

 

3.     Beschrijf het investeringsmodel, waarbij aandacht wordt besteed aan: 

a.     Investeringen die de gemeente zou moeten doen voordat de aanbesteding start. 

b.    Eigenaarsinvesteringen die in samenspraak met de exploitant worden gedaan. 

c.     Investeringen die de exploitant voor eigen rekening en risico moet doen. 

 

4.     Geef aan wat de functie van de exploitant kan zijn bij de ondersteuning van de gemeentelijke    

       exploitatie van het Koetshuis met de raadzaal. 

  
Met plezier beschrijven we de volgende aanbevelingen en vraagtekens: 
De panden zijn na aanpassingen geschikt voor een uitbater, hieraan kleven de volgende mitsen en 
maren: 

- Huidige horecabeding moet opgeheven of opgerekt worden. Juist ook de ruimte aan de waterkant leent 
zich uitstekend voor horeca, desnoods alleen tot zonsondergang maar idealiter verdwijnt de gehele 60 
meter restrictie. 
 

- Pand moeten intern geluiddicht gemaakt worden teneinde in de avonduren activiteiten te faciliteren die 
meer geluid meebrengen dan een diner. 
 

- Pand dient zodanig geïsoleerd te worden dat aan de CO2-neutrale maatstaven kan worden voldaan. 
 

- Pand moeten voorzien worden van eigentijdse faciliteiten, audiovisueel, extra stroompunten, snelle WIFI. 
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- Panden moeten voorzien worden van hoogwaardig modern vergadermeubilair. Licht, opvouwbaar, 
stapelbaar, om flexibiliteit van ruimtes te garanderen. 
 

- Gelagkamer moet voorzien worden van hoogwaardig horecameubilair, bar, biertapinstallatie, koelingen, 
kassa- en printersysteem. 
 

- Terrassen voor en achter moet voorzien worden van hoogwaardig terrasmeubilair 

- Er dient een professionele horecakeuken gebouwd te worden, voorzien van krachtstroom en een 
vetvangput. Ook moet in acht worden genomen dat de beschikbare waterdruk ter plaatse, eventueel 
opgehoogd zal moeten worden ivm hoger een afname. (toiletten). 
 

- Aan- en afvoerroute van de keuken dient aan de zijkant van het pand gesitueerd te zijn, ook in verband 
met externe catering als (noodzakelijk) surplus op bedrijfsomzet. 

 
 

- Commissie- en vergaderzalen komen idealiter NIET in een vaste opstelling te staan maar dienen ter 
vergroting van flexibiliteit ook voorzien te worden van eerder genoemd meubilair. In een vaste opstelling 
leveren de ruimtes nauwelijks meerwaarde voor een exploitant. 
 

- Uiteraard dient het pand voorzien te zijn of worden van brandbeveiliging, blusapparatuur en 
vluchtwegsignalering, alles conform geldende voorschriften. 

 
 

- Op de B.G. dienen toiletgroepen gerealiseerd te worden voor M/V (desgewenst gender neutraal) en 
Minder Validen, zie tekening. 
 

- In bijgevoegde afbeeldingen is aangegeven wat qua indeling de meeste effectieve zou zijn. 
 

 

- De Burgemeesters/Herenkamer en de Burgemeestersvrouw/Dameskamer op de B.G. kunnen in klassieke 
sfeervolle stijl behouden worden terwijl ze wel over moderne voorzieningen gaan beschikken. 
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USP’s (na aanpassingen en opheffen horecabeding) 

- Prachtig pand met dito ligging 

- Goede bereikbaarheid 

- Monumentale sfeer met moderne voorzieningen 

- Hoog serviceniveau 

- Midden in de maatschappij 

- Voldoende parkeergelegenheid (op eigen terrein en op de openbare weg) 

Kansen: 

Het minimale gebruik per jaar is in de maanden jan t/m juni en sept t/m dec 

-       2 commissiezalen, 2 dinsdagen per maand; 

-       5 vergaderzalen, 2 maandagen per maand; 

-       1 vergaderzaal, 2 dinsdagen per maand; 

-       2 vergaderzalen, 2 donderdagen per maand 

Daarnaast een inschatting van de gemiddelde extra vergaderingen: 

-       2 vergaderzalen, 4 avonden per maand op wisselende dagen 

-       1 commissiezaal, 2 avonden per maand op wisselende dagen 

- verhuurgarantie aan gemeente (‘terughuur”) voor bovenstaande, aangevuld met preferred supplierschip 
voor eventueel bijkomende vergaderingen. 

- Faciliteren van vergaderingen en congressen tot max. 120 personen in geval van flexibele opstelling grote 
zaal, anders max.70 personen plenair 

- bieden van vergader/samenkomst faciliteiten aan lokale partijen (VVE’s en andere verenigingen) 

- Hoogwaardig faciliteren van bruiloften, diners 

- Uitbaten van gelagkamer en terras. Idealiter aan het water en aan de voorzijde. 

- Het leveren van catering aan het Koetshuis “on demand”. (altijd vers!) 

 Haalbaarheid van openstelling op 7 dagen per week moet onderzocht worden, in weekenden sowieso 
mogelijkheden, verder uiteraard op reservering. 
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Mogelijke bedreigingen 

- lokale markt qua vergaderen…eventueel verder marktonderzoek doen naar concurrentiepositie, 
Inventarisatie zoals door in eerder onderzoek is neergelegd zegt iets over aanwezigheid van 
vergaderlocaties, niet over hoe groot de concurrentie zal zijn. 

- het eventueel niet teniet kunnen doen van horecabeding 

- ondernemer moet wel ‘gunning’ van plaatselijke bevolking krijgen 

 

Voorkeur voor gebruik: 

Het inhuren van het gebouw, dus vaststellen kale huursom voor werkbare vierkante meters. 

Voorkeur voor schoonmaak, beveiliging &servicekosten voor onderhoud in eigen beheer, tenzij inkoop via 
de gemeente aanzienlijk financieel voordeel oplevert door meeliften op volume-afspraken. 

 

Kosten verdeling: 

- Investeringen verbouwing/aanpassing aan het gebouw worden door gemeente Stichtse Vecht gedaan en 
op basis van afschrijving verrekend in huur of servicekosten. 

- Investeringen aan meubilair vergaderruimtes zou in combinatie financiering met de exploitant kunnen 
gaan 

- Investeringen aan horeca/exploitatiegerichte roerende zaken zijn voor de exploitant. 
 

 

 

Bijlage: 2 afbeeldingen 


