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Nota zienswijzen en ambtshalve wijziging 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Paleis 
Het Loo en Paleispark 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 30 maart 2017 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ontvangen en 
ontvankelijk. 

c. In paragraaf 2 wordt de zienswijze beoordeeld. 
d. Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 3 van deze nota wordt deze ambtshalve 

wijziging beschreven. 
e. Paragraaf 4 geeft een overzicht van de, ondergeschikte, wijzigingen in de 

bestemmingsplantoelichting.  
 

3 Zienswijze 

De volgende zienswijze is ontvangen. 

 

3.1   

  
Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 4 mei 2017. 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Reclamant stelt dat het bestemmingsplan negatieve ontwikkelingen voor hemzelf en de 
mensen om zich heen mogelijk maakt:  

• Meer bezoekers betekent meer autoverkeer. De leefbaarheid aan de Zwolseweg 
tussen De Naald en de Anklaarseweg is al slecht. Het geeft geluidhinder en 
luchtvervuiling. De grenswaarden voor ongewenste stoffen in de lucht worden 
waarschijnlijk al regelmatig overschreden. Echte metingen hebben voor zover bekend 
nooit plaatsgevonden maar de (te rooskleurig opgezette) modelberekeningen gaven 
waarden op het randje aan. Toename van autoverkeer dient dus te worden tegen 
gegaan.  

• Meer evenementen betekent meer parkeeroverlast en geluidhinder. 
b. Reclamant stelt dat het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk maakt die negatief zijn 

voor Apeldoorn als geheel. De gemeente Apeldoorn heeft als uitgangspunt van haar 
ruimtelijk beleid dat het groen gekoesterd en uitgebreid moet worden en “verstening” moet 
worden tegengegaan. Dit plan bewerkstelligt het tegenovergestelde.  

c. In de MER worden alle negatieve aspecten van de plannen vakkundig weggewuifd. Wordt 
allemaal aangeduid als “gering” en “niet noemenswaardig”. Kwantitatieve onderbouwing is 
matig of afwezig.  

d. Reclamant adviseert de gemeente op haar zaak te letten en geen hoofdpijndossier te laten 
ontstaan zoals bij de Apenheul. Ook voor Museum Paleis Het Loo zelf zijn de plannen niet 
positief. Meer bezoekers en de uitbreidingen wil niet zeggen dat het aantrekkelijker wordt. 
Door de toevoegingen en de extra drukte wordt de belevingswaarde voor de bezoekers 
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juist minder. De plannen tasten het bijzondere karakter van het geheel aan. En een 
bedrijfseconomisch argument zal nooit hout snijden omdat de extra entreegelden de 
investeringskosten niet kunnen dekken. Overigens is een glazen pyramide weinig 
origineel. Kortom; laat het zoals het is. 

 

Beoordeling 

a. Het bestemmingsplan maakt diverse activiteiten mogelijk. Met deze activiteiten kan de 
visie voor Nationaal Museum Paleis Het Loo worden uitgevoerd. Een visie die inzet op een 
duurzaam toekomstperspectief voor het museum, welke door modernisering en 
verbetering bereikt kan worden. Er wordt een groot belang gehecht aan uitvoering van de 
visie vanwege de maatschappelijk waarde van het museum. 

Aannemelijk is dat het geheel van de voorgestane activiteiten zal leiden tot meer bezoekers 
aan het museum dan het huidige aantal van circa 356.000 personen. Het bestemmingsplan 
laat onder voorwaarden maximaal 586.000 bezoekers per kalenderjaar toe.  

Onderkend is dat een toename in het bezoekersaantal zal leiden tot meer 
autoverkeersbewegingen van en naar het museum. Dat heeft reden gevormd onderzoek 
te doen naar de gevolgen van dat extra verkeer voor de omgeving. Onder andere is 
onderzocht wat de effecten zijn voor de verkeersdoorstroming op de omliggende wegen 
en wat de gevolgen zijn van het extra verkeer voor de luchtkwaliteit en de geluidbelasting 
in de omgeving. Deze onderzoeken zijn als bijlage opgenomen in de 
bestemmingsplantoelichting. 

Het woonperceel van reclamant ligt aan de Zwolseweg. De afstand van dat deel van de 
Zwolseweg tot het voorterrein van het Paleis bedraagt circa 140 meter. De afstand tot de 
bezoekerstoegang van het museum aan de Amersfoortseweg is zo’n 700 meter. 

Uit bovengenoemde onderzoeken wordt duidelijk dat het aantal extra 
autoverkeersbewegingen op het deel van de Zwolseweg waar het perceel van reclamant 
aan grenst beperkt blijft. De toename bedraagt gemiddeld circa 45 verkeersbewegingen 
per etmaal.  Afgezet tegen het huidige aantal van circa 19.000 is dat dermate gering dat 
de verkeersdoorstroming niet in het geding komt. Deze blijft goed. Ook wat betreft het 
geluid en de luchtkwaliteit zal als gevolg van het extra verkeer geen onevenredige 
belasting optreden in het gebied waar het woonperceel van reclamant ligt. De toename 
van de geluidbelasting als gevolg van het extra autoverkeer blijkt zodanig laag dat deze 
voor de mens niet hoorbaar zal zijn. De bijdrage van het extra autoverkeer aan de 
luchtverontreiniging kan worden gekwalificeerd als ‘in niet betekende mate’. De 
grenswaarden voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer worden niet overschreden. Gelet 
op deze onderzoeksresultaten en met in acht neming van het bovenomschreven 
maatschappelijke belang van het museum is er geen gegronde reden om de toename van 
het autoverkeer tegen te gaan. 

 

Eén van de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt betreft evenementen. 
Het feitelijke aantal evenementendagen nu bedraagt 25 per jaar. Met het 
bestemmingsplan wordt dit aantal verhoogd naar totaal 47 dagen. Het bestemmingsplan 
bevat regels gericht op het voorkomen van onevenredige hinder voor de omgeving ten 
gevolge van de evenementen. De voorwaarden richten zich onder andere op de aard van 
de evenementen, de begin- en eindtijden, het maximale aantal evenementen en de 
maximale geluidbelasting. De opgenomen geluidnormen gelden ten opzichte van de 
dichtsbijgelegen woning. Deze normen zijn afgeleid van algemeen aanvaarde en 
toegepaste normen. Uit akoestisch onderzoek, welke is opgenomen in de bijlage van de 
bestemmingsplantoelichting, blijkt dat met de evenementen die worden toegestaan 
voldaan kan worden aan de geluidnormen.  

Met de regeling in het bestemmingsplan wordt geborgd dat geen onevenredige hinder zal 
optreden voor de omgeving. Ondermeer met de opgenomen beperkingen naar aard en 
aantal evenementen wordt verzekerd dat het woon- en leefklimaat in de omgeving niet 
wordt aangetast. Relevant voor reclamant is nog dat de geluidnormen gelden ten opzichte 
van de dichtsbijgelegen woning. Deze ligt op circa 20 meter van het voorterrein van het 
Paleis. De woning van reclamant ligt op een afstand van zo’n 140 meter, waarbij tussen 
het voorterrein en zijn woning nog andere gebouwen staan. 
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Zoals hiervoor al aangegeven zal het aantal bezoekers en daarmee het aantal 
autoverkeersbewegingen toenemen. De toename ten gevolge van de evenementen 
maakt daar onderdeel van uit. Met verkeersonderzoek is onderzocht wat de daaruit 
voortkomende parkeerbehoefte zal zijn. Uitkomst is dat er 853 parkeerplaatsen nodig zijn. 
Dit aantal wordt gerealiseerd in het ontvangstgebied van het museum, nabij het 
entreegebouw. Het bestemmingsplan stelt de voorwaarde dat meer bezoekers alleen zijn 
toegestaan als dit aantal parkeerplaatsen op die plek zijn gerealiseerd. Daarmee wordt 
parkeeroverlast in de omgeving voorkomen. 

b. De stelling dat het bestemmingsplan activiteiten toelaat die slecht zijn voor Apeldoorn 
wordt niet gedeeld. Met het bestemmingsplan wordt een duurzaam toekomstperspectief 
geboden voor Nationaal Museum Paleis Het Loo. Er wordt een groot algemeen belang 
toegekend aan het behouden en versterken van het Paleis. De aanwezige ruimtelijke 
kwaliteiten, waaronder de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden, worden 
beschermd. De beoogde activiteiten worden op een zorgvuldige wijze ingepast binnen 
deze waarden. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van het ontvangstgebied van het 
museum en de ondergrondse entree. 

c. In het Milieueffectrapport wordt een volledig beeld gegeven van de milieugevolgen die door 
het bestemmingsplan zouden kunnen optreden. Vervolgens zijn de effecten daarvan 
onderzocht op relevante milieuthema’s. Daar waar mogelijk en zinvol zijn op onderdelen 
alternatieven ontwikkeld en onderworpen aan een effectvergelijking. Dit alles conform een 
algemeen aanvaarde en toegepaste werkwijze. Van het wegwuiven van negatieve 
aspecten, zoals reclamant stelt, is dan ook geen sprake.   

d. De activiteiten welke het bestemmingsplan mogelijk maakt dragen bij aan een duurzaam 
toekomstperspectief voor Nationaal Museum Paleis Het Loo. Met de modernisering en 
verbetering wordt het voor het museum mogelijk meer bezoekers op een betere manier te 
accommoderen. Dit op een financieel-economisch uitvoerbare wijze en met behoud van 
het waardevolle beeld en karakter van Paleis Het Loo, zoals onderbouwd in de toelichting 
van het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

3  Ambtshalve wijziging 

De volgende ambtshalve wijziging is in het plan aangebracht:  

Artikel 4.3.5 van de bestemmingsplanregels verwijst naar de notitie Inrichting en beheer 
compensatiegebied Gortel, opgenomen in bijlage 3 van de Bijlagen bij de regels. Genoemde 
notitie is gewijzigd voorzover het betreft de soorten van de aanplant op de 
compensatielocatie. In plaats van een aanplant van grove den, douglas, larix en 
Amerikaanse eik  is gekozen voor inheemse loofbomen.  

Met de wijziging wordt invulling gegeven aan het advies van de Commissie m.e.r.. De 
beoogde (gewijzigde) aanplant draagt bij aan het versterken van de ecologische samenhang 
in de Groene Ontwikkelingszone en daarmee aan het substantieel versterken daarvan. 

 
4  Wijzigingen plantoelichting 

De volgende wijzigingen zijn in de toelichting behorende bij het bestemmingsplan 
aangebracht: 

• In paragraaf 6.2.2.2 is de gewijzigde aanplant op de compensatielocatie in de vorm van 
inheemse loofbomen vermeld. 

• Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. is het Milieueffectrapport, zoals 
opgenomen in bijlage 1 van de plantoelichting op de volgende onderdelen gewijzigd: 
- Paragraaf 4.2.2: de effectbeschouwing voor de das is naar aanleiding van het advies 

van de Commissie m.e.r. aangevuld (o.a. wordt ingegaan op de aanlegfase van de 
parkeerplaats). 
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- Paragraaf 6.3.3: de effectbeoordeling voor cultuurhistorie is naar aanleiding van het 
advies van de Commissie m.e.r. aangevuld wat betreft bouwhistorie. 

• Als bijlage is een notitie toegevoegd met het Commissie m.e.r. advies, voorzien van een  
reactie. 

• De paragrafen 2.4.7 Welstandsbeleid en 2.4.8 Structurele verkeerskeuze Apeldoorn 
West en hoofdstuk 8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid zijn op ondergeschikte delen 
geactualiseerd (in het ontwerpbestemmingsplan aangekondigde besluitvorming en 
overeenkomst zijn inmiddels afgerond).    




