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2.1.1. Groene Ontwikkelingszone en boscompensatie 

De Commissie vindt het essentieel voor de besluitvorming over het bestemmingsplan ‘Paleis 

Het Loo en Paleispark’ dat in een aanvulling op het MER wordt aangegeven hoe de GO 

(substantieel) zal verbeteren door het bos (deels) te behouden en/ of voldoende te compenseren. 

 

Antwoord: de boscompensatie is aangepast. In plaats van exoten (Amerikaanse eik en Douglas) 

is nu gekozen voor inheemse loofboomsoorten op de boscompensatieplaats. Hiermee wordt de 

gevraagde kwaliteitsverbetering in de GO bereikt.  

 

De commissie vraagt zich af in hoeverre het foerageerhabitat van de das wordt aangetast en hoe 

de soort zal reageren op verstoring in de aanlegfase. 

 

De huidige plannen voorzien in behoud van de bijburcht en (veelvuldig) aanwezige wissels 

waardoor het leefgebied als geheel behouden blijft. Daarbij blijven het foerageergebied van de 

das en de verbinding tussen de bijburcht en de verderop gelegen hoofdburcht intact. Er wordt 

geen verstoring verwacht tijdens de aanlegfase van de parkeerplaats. In de huidige situatie 

scharrelt de das reeds op de parkeerplaats. In de directe omgeving van de hoofdburcht en de 

bijburcht zijn er ruim voldoende foerageermogelijkheden. Deze aanvulling is opgenomen in het 

planMER. 

 

2.1.2 Gelders Natuurnetwerk 

De Commissie adviseert om voor de besluitvorming over het bestemmingsplan aan te geven op 

welke wijze de licht- en geluidseffecten kunnen worden gemitigeerd. 

 

Antwoord: gebruik van specifieke armaturen en lampen kunnen lichtuitstraling naar specifiek 

leefgebied van soorten voorkomen. Tijdens de realisatiefase zal Paleis Het Loo hiermee rekening 

houden. De verplichting hiertoe is tevens vastgelegd in het bestemmingsplan. Via interne 

geluidbronopstellingen tijdens evenementen in samenspraak met een ecoloog kan voor natuur 

storende geluidemissie worden voorkomen. 
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2.1.3. passende beoordeling 

De Commissie geeft in overweging om voor Habitattype 9190 (oude eikenbossen) na te gaan of 

ingezet kan worden op verbetering van de strooisellaag door herintroductie van ‘rijk 

strooiselboomsoorten’. 

 

Dit is in overweging genomen. Wij menen dat de gekozen maatregelen voldoen. 

 

2.2 Bouwhistorie 

De Commissie is van mening dat de voorgenomen bouwkundige ingrepen in relatie tot het bestaande 

monument ook in de effectbeschrijving en -beoordeling van het MER thuishoren.  

 

In het voortraject zijn de mogelijkheden voor renovatie en uitbreiding van het Paleis breed besproken 

en onderzocht. Op basis van onder meer een modellenstudie door de Rijksgebouwendienst en door 

continue afstemming met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, is vastgesteld dat er geen sprake is van 

negatieve effecten op de bouwhistorie als gevolg van het plan. Deze aanvulling is opgenomen in het 

planMER. 




