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Inspreektekst van de heer De Gelder tijdens de vergadering van de statencommissie RGW 
d.d. 22 mei 2018. 

‘Dames en heren,
Mijn naam is Floris de Gelder. Dank voor de gelegenheid om hier kort iets te zeggen. Ik wil 
graag iets vertellen over Paleis Soestdijk, mede namens mevrouw Meijer- Bergmans die hier 
aanwezig is, de oprichtster van het bedrijf dat sinds eind 2017 eigenaar is van Paleis Soestdijk 
en ook van Doornburgh, een landgoed in Maarssen, ook hier in de provincie Utrecht, waar 
vorige week een hele mooie tentoonstelling over architectuur is geopend. Maar vandaag gaat 
het over Soestdijk.
U hebt bij de stukken van deze vergadering al een brief van ons gekregen die wij ook aan de 
gemeenteraad van Baarn hebben gestuurd. Die gaat eigenlijk over twee onderwerpen: het 
hotel dat op het landgoed Soestdijk hopelijk gaat komen en de woningbouw op het landgoed 
Soestdijk. Ik zal de brief niet herhalen. Ik wil graag kort drie dingen hier onder uw aandacht 
brengen.
Het allerbelangrijkste wat er de komende periode op het landgoed Soestdijk gaat gebeuren is 
de restauratie van het paleis en de restauratie van de monumentale tuin en het bos. Sinds 1937 
is er aan het paleis eigenlijk niet veel meer gedaan. Heel veel mensen in deze zaal zijn op 2 
april aanwezig geweest bij het werkbezoek aan het paleis. Dat was voor heel veel van u 
volgens mij ook de eerste activiteit in deze nieuwe collegeperiode. Ik wil iedereen die daar bij 
was bedanken voor de aanwezigheid. Ik denk dat dat heel beeldend heeft aangegeven hoeveel 
werk er nog te doen is om het paleis te restaureren. 
Er is inderdaad meer dan tachtig jaar bijna niets aan gedaan. Wij gaan het paleis toegankelijk 
maken voor het publiek. Niet alleen de historische monumentale ruimtes beneden maar ook 
alle ruimtes boven worden expositieruimtes waar in de toekomst publiek kan komen. Een 
heleboel monumentale gebouwen op het terrein worden ook gerestaureerd en krijgen een 
nieuwe bestemming.
Waarom benadruk ik dit zo? Omdat er in de afgelopen periode heel veel aandacht is geweest 
voor twee onderdelen van het plan, namelijk het hotel dat er komt en de woningbouw. Ik wil 
heel graag benadrukken dat het om een totaalplan gaat. Er is een totaalplan met de restauratie 
van het paleis als allerbelangrijkste, alle andere dingen zijn daaraan ondersteunend. Er is 
jarenlang aan dat plan gewerkt, onder andere ook door de provincie zelf die vanaf het begin 
betrokken is geweest bij de hele procedure voor de selectie van de uiteindelijk nieuwe 
eigenaar. Ik ben hier eigenlijk vooral om u te zeggen hoe belangrijk u bent in de komende 
periode voor de besluiten over Soestdijk. De bedoeling is dat de restauratie van het paleis gaat 
beginnen, en hopelijk ook eindigen, in de collegeperiode die net begonnen is. U bent dus 
degene die ons daarmee kan helpen op een hele belangrijke manier. 
Ik wil graag mijn verhaal afsluiten met een kleine opsomming van alle onderwerpen waarbij 
wij u als provincie de komende periode tegen zullen komen en uw hulp en medewerking 
zullen vragen. Het gaat niet alleen over de restauratie van het paleis, het gaat ook over de 
natuur. Het gaat over de natuurcompensatie als wij dingen gaan bouwen waar u een antwoord 
van de gedeputeerde over hebt gekregen en een brief van ons heeft gezien. Het gaat over de 
herinrichting van de Amsterdamsestraatweg en het maken van een mooie oversteekplek voor 
het verbinden van de twee stukken van het landgoed aan elkaar. Het gaat over de 
aanbesteding van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het landgoed als er straks 
heel veel bezoekers komen. Het gaat over toerisme. Het gaat over het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug. Het gaat over cultuurhistorie. Het gaat over monumentensubsidies. Op 
bijna elk onderdeel van het project is de provincie een hele belangrijke partner van ons. 



Ik wilde graag aan u vertellen aan het begin van deze collegeperiode dat er een historie van 
vele jaren is bij de voorbereiding voor dit plan. Het is best ingewikkeld. Er zijn ook heel veel 
discussies geweest, ook in de media, over onze plannen, ook in de afgelopen periode.
Ik wil u graag allemaal van ganser harte uitnodigen om, op elk willekeurig moment dat u het 
gevoel heeft graag meer te weten van wat er allemaal gebeurt, contact met ons op te nemen, 
om naar ons toe te komen om te komen kijken. De mensen die op 2 april zijn geweest weten 
dat een half uur te kort is. Maar het is echt de moeite waard. Alle deuren staan open. Wij 
willen heel graag samen met u in de komende periode het landgoed Soestdijk restaureren, 
zoveel mogelijk openstellen en een hele mooie nieuwe bestemming geven.
Dank u wel.’


