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1 Inleiding 

Het Paleis Het Loo is voorbereidingen aan het treff en voor een renovatie en uitbreiding van 
het paleis. Na de renovatie voldoet het paleis (tev ens museum) aan de hedendaagse eisen 

en kunnen meer bezoekers ontvangen worden. Renovati e en de daarbij behorende nieuwe 

bezoekersaantallen geven aanleiding het geldende be stemmingsplan aan te passen. Voor 

de actualisatie van het bestemmingsplan is een pass ende beoordeling nodig. Deze 

passende beoordeling vormt de wettelijke grondslag voor het doorlopen van een 

milieueffectprocedure (planm.e.r. 1). Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vo rmt de 

eerste stap in deze procedure. De NRD geeft de kade rs voor het op te stellen 

milieueffectrapport (planMER).  

 
1.1 Bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark 
Verruiming van de parkeerplaats (om meer bezoekers te kunnen ontvangen), het ondergrondse 

bouwen (aanleg van een ondergrondse uitbreiding) en een toenemend aantal evenementen in en 

rond het paleis (gebruik), passen niet binnen het nu geldende bestemmingsplan. Via het 

vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Paleis Het Loo en het Paleispark wordt het 

juiste planologische kader geschapen voor de nieuwe situatie. 

 
1.2 Aanleiding m.e.r.-procedure 
Voorafgaand aan deze milieueffectprocedure is verkend welke mogelijke effecten als gevolg van 

de renovatie optreden op natuur (Voortoets2). Toenemende bewegingen van gemotoriseerd 

verkeer leiden tot een lichte verhoging van stikstofneerslag op voor verzuring gevoelige bossen 

binnen het Natura 2000-gebied Veluwe. Daarnaast is een verdrogend effect van de in de 

bouwfase benodigde grondwaterbemaling niet uit te sluiten (gezien het tijdelijke karakter is de 

verwachting dat deze handeling geen effect heeft, maar het moet wel worden onderzocht). Op 

grond van die constateringen kunnen op voorhand significant negatieve effecten op het Natura 

2000-gebied Veluwe niet worden uitgesloten, waardoor het opstellen van een passende 

beoordeling nodig is als gevolg waarvan de planm.e.r. moet worden doorlopen3. 

Het doel hiervan is om het milieubelang volwaardig mee te laten wegen in de plan- en 

besluitvorming. Het milieueffectrapport dat wordt gemaakt zal als bijlage bij het 

Ontwerpbestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark ter visie gaan.  
  

                                                        
1 In Nederland is afgesproken dat met m.e.r. (kleine letters met punten ertussen) de milieueffectprocedure wordt 
bedoeld. Met MER (met hoofdletters zonder punten ertussen) wordt het milieueffectrapport bedoeld. 
2 Voortoets bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark (R001-1233768JMA-srb-V02-NL) / Tauw, 2016. 
3 Op grond van art. 7.2a lid 1 Wm zijn plannen die op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling 
verplicht zijn (bijvoorbeeld een bestemmingsplan) en waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, 
m.e.r.-plichtig 
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1.3 Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
De eerste stap in deze milieueffectprocedure behorende bij het bestemmingsplan Paleis Het Loo 

en Paleispark (planm.e.r., zie hoofdstuk 4) is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD). In deze NRD staat de onderzoeksopzet van het op te stellen 

milieueffectrapport beschreven. In deze NRD wordt ingegaan op zowel inhoudelijke als 

procesmatige aspecten van de planm.e.r. De NRD beschrijft daarnaast wat het voornemen is en 

welke alternatieven zullen worden onderzocht.  
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2 Voorgenomen activiteit 

2.1 Plangebied 
Het plangebied wordt begrensd door Amersfoortseweg, Loseweg, Tuinmanslaan, Wieselseweg, 

de noordgrens van het Paleispark, het Achterpad en de westelijke toegangsweg tot het 

Paleispark. Op onderstaande afbeelding is de plangrens op de luchtfoto geprojecteerd. 

 

 

 
Figuur 2.1 Overzichtskaart van de ligging van Palei s Het Loo 
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Het nieuwe bestemmingsplangebied bevat drie hoofddelen:  

1. Het Paleispark 

2. Paleis Het Loo inclusief voorterrein, parkeerplaats en stallencomplex 

3. De formele paleistuin met de bloemkwekerij en de fruitkwekerij 

 

Deze drie hoofddelen zijn weergegeven in onderstaande figuur 2.2. Delen van het plangebied 

hebben de status Natura 2000-gebied Veluwe, Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene 

Ontwikkelingszone (GO).  

 

 

 
Figuur 2.2 Overzichtskaart van de ligging van Palei s Het Loo  

 
2.2 Huidig gebruik 
Paleis Het Loo, het voorterrein en het stallencomplex worden gebruikt voor allerlei activiteiten, 

waaronder enkele wisselende tentoonstellingen, bijeenkomsten en diners (zoals onder de kap 

van het stallencomplex). In de winterperiode wordt naast de stallen een ijsbaan aangelegd.  

De evenementen die op het voorterrein en bij het stallencomplex plaatsvinden variëren in omvang 

en bezoekersaantallen. Evenementen van grote omvang zijn de Spirit of Winter en Concours 

d’Elegance. Een kleinschaliger evenement dat plaatsvindt op dit terrein is bijvoorbeeld een 

demonstratie van trekpaarden. 
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2.3 Nut en noodzaak  
De laatste grote restauratie van het Paleis Het Loo vond plaats in de periode 1977-1984. Ruim 

dertig jaar later, door toenemende bezoekersaantallen en veranderende museale inzichten, 

voldoen de gebouwen, tuinen, voorterreinen, entreegebieden en expositieruimten niet meer aan 

de eigentijdse eisen en zijn veel (bouwkundige) zaken aan vervanging toe. Het gaat onder meer 

om vervanging van de loden dakbedekking, vervanging van installaties op het gebied van  

klimaatbeheersing, elektriciteitsvoorziening, brandmelding, ontruiming en beveiliging, alsmede om 

de wijze waarop vluchtwegen zijn aangeduid. Genoemde bouwfysische tekortkomingen maken 

het handhaven van een gewenst museaal klimaat moeilijk. Hierdoor ontstaan 

condensatieproblemen met als gevolg een hoog energieverbruik. Om bovengenoemde essentiële 

vernieuwingen door te voeren moet eerst het asbest, dat bij de laatste restauratie op grote schaal 

is toegepast, worden verwijderd. 

Los van de bouwkundige aanleidingen, is het Paleis dus ook op andere terreinen aan 

vernieuwing toe. Zo wil het Paleis het publieksbereik vergroten, het aanbod aan activiteiten, 

evenementen en tentoonstellingen verbreden en versterken (zowel kwalitatief als kwantitatief).  

De paleisdirectie streeft naar een toename van het bezoekersaantal van 356.000 (2015) naar 

586.000 in 2021, een toename dus van 230.000. 

 
2.4 Het voornemen 
Het voornemen van Paleis Het Loo is onder te verdelen in drie componenten: 

• De aanleg van een ondergrondse uitbreiding (van circa 4.000 m2) op de binnenplaats van het 

Paleis 

• Diverse aanpassingen in het hoofdgebouw (zie onder 2.3) 

• Diverse aanpassingen in de buitenruimte zoals een uitbreiding van het bestaande 

parkeerterrein van 570 parkeerplaatsen naar circa 750-900   

 

Een aantal van de hierboven beschreven ontwikkelingen vereist een aanpassing van het 

bestemmingsplan. Het gaat om:  

• Het wijzigen van het aantal evenementen / toename aantal bezoekers 

• De aanleg van een ondergrondse uitbreiding  

• Een uitbreiding van het parkeerterrein 

• Het wijzigen van de bestemming van Villa Booy (Zwolseweg 3) van woonbestemming naar 

woon- en kantoorbestemming 

 

In het op te stellen milieueffectrapport worden de milieueffecten in beeld gebracht van de 

aanpassingen die in het bestemmingsplan worden vastgelegd.  
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Een uitzondering vormt de bestemmingswijziging van woonbestemming naar woon- en 

kantoorbestemming (Villa Booy). Deze heeft, in vergelijking met de andere ontwikkelingen, zeer 

beperkte milieugevolgen. Het aantal motorvoertuigen per etmaal dat een woning of kantoor 

bezoekt, is vergelijkbaar (bron: CROW publicatie 256, verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, 

2007). Villa Booy ligt bovendien direct aan een doorgaande weg (Zwolseweg). Ook om die reden 

zijn de gevolgen beperkt. Deze bestemmingswijziging zal in het MER daarom niet worden 

onderzocht. 

 

Samengevat zal het MER de milieugevolgen van onderstaande hoofdontwikkelingen beoordelen: 

1. Toename van het aantal bezoekers en het aantal evenementen 

2. Aanleg van een ondergrondse uitbreiding 

3. Uitbreiden van het parkeerterrein 

 

Deze ontwikkelingen worden hieronder kort toegelicht. 

 
2.4.1 Toename van het aantal evenementen en bezoeke rsaantallen  

Na de renovatie en uitbreiding van het Paleis kunnen meer bezoekers ontvangen worden. Ook de 

toename van het aantal evenementen zal leiden tot meer bezoekers (zie paragraaf 2.3). Het 

betreft bezoeken aan zowel het museum, de tuinen als aan de verschillende evenementen. Het 

karakter van de huidige evenementen verandert niet. 
 

2.4.2 Aanleg van een ondergrondse uitbreiding 

Onder de Basse-cour (binnenplaats) komt een entreegebied bestaande uit garderobe, toiletten, 

winkels, ticketbalie, ontvangstruimte en tentoonstellingsruimte. Met de uitbreiding worden 

verschillende doelen nagestreefd, zoals het verbinden van de afzonderlijke bouwdelen van het 

hoofdgebouw van Paleis Het Loo (zie onderstaande afbeelding) en het verbeteren van de 

toegang naar de tuinen vanuit het bestaande souterrain. 
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Figuur 2.3 De verschillende bouwdelen van Paleis He t Loo. De ondergrondse uitbreiding wordt onder de 

Basse-cour gerealiseerd (blauwe vlak). Deze uitbrei ding is indicatief geduid met de roze gestreepte li jn 

 
2.4.3 Uitbreiding van de parkeerplaats 

De locatie van de beoogde uitbreiding van de parkeerplaats is weergegeven in figuur 2.4. De 

uitbreiding zal een groen karakter houden. Uitgangspunt is de aanwezige bomen zo veel als 

mogelijk te behouden. Bij de aanleg van de uitbreiding van de parkeerplaats wordt gebruikt 

gemaakt van waterdoorlatende half verharding. Over de precieze vormgeving van het ontwerp 

van de uitbreiding van de parkeerplaats en de randvoorwaarden waaronder die gerealiseerd kan 

worden (inpassing provinciaal beleid), vindt nog overleg plaats met de provincie Gelderland.  
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Figuur 2.4 Huidige parkeerplaats en zoekgebied beoo gde uitbreiding (indicatief) 

 
  



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R003-1233768RMV-evp-V02-NL 

  
 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

 

15\22 

De foto’s in figuur 2.5 geven een indruk van het plangebied.  

 

 

  

Paleis Het Loo (zuidzijde)                             Paleistuin 

  

Laan tussen Paleis Het Loo en stallencomplex                             IJskelder 

   

Bosperceel beoogde parkeerlocatie                                  Parkeerplaats  

Figuur 2.5 Foto’s van enkele onderdelen in het terr ein rond het paleis en parkeerplaats 
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3 Aanpak milieuonderzoek 

Het op te stellen milieueffectrapport (MER) brengt de milieugevolgen van de 
ontwikkelingen in beeld, die mogelijk worden gemaak t door het bestemmingsplan Paleis 

Het Loo en Paleispark. De initiatiefnemer (Paleis H et Loo) stelt het MER op. Het bevoegd 

gezag is de gemeenteraad van Apeldoorn. Zij stelt h et MER gelijktijdig met het 

bestemmingsplan vast. Het MER garandeert een volwaa rdige rol voor het milieu in de 

besluitvorming over het bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark. Dit hoofdstuk 

beschrijft welke zaken onderzocht worden, het detai lniveau van de onderzoeken en de 

beoordelingscriteria.  

 

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die in het MER 

worden beschouwd. Kader- en randvoorwaarde stellende uitspraken uit relevant milieubeleid en -

regelgeving vormen de basis voor de beoordelingscriteria. 
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Tabel 3.1 Te beschouwen ontwikkelingen per milieuth ema 

 

Thema  Beoordelingscriterium Ontwikkeling 

  Uitbreiding 

aantal 

evenementen 

Toename 

bezoekersaantallen 

Uitbreiding 

parkeerplaats 

Aanleg ondergronds 

entreegebied 

Natuur Invloed Natura 2000-gebied (Veluwe), Gelders 

Natuurnetwerk (wezenlijke kenmerken en waarden), 

Groene Ontwikkelingszone en soorten 

x x x x 

Woon- en leefmilieu  Verkeer: knelpunten verkeersstructuur 

Geluid en lucht: verbetering c.q. verslechtering 

geluidniveaus en luchtkwaliteit  

x x x  

Bodem en water (On)geschiktheid bodem voor de beoogde 

aanpassingen (ondergronds bouwen),  

ontstaan knelpunten / oplossingen waterhuishouding 

(incl. eventuele effecten omliggend strengenstelsel) 

  x x 

Archeologie Invloed ontwikkelingen op archeologische 

verwachtingswaarden 

  x x 

Landschap, 

cultuurhistorie 

Kwaliteitsverbetering c.q.  

-aantasting landschappelijke waarden en 

cultuurhistorische elementen 

  x x 
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3.1 Te onderzoeken milieuaspecten 
Gezien aard en omvang van de ingrepen richt het MER zich met name op de effecten die op 

kunnen treden op de natuur. Omdat op voorhand significant negatieve effecten op het 

Natura 2000-gebied Veluwe niet zijn uit te sluiten (zie het tekstblok ‘natuur’ hieronder) is het 

opstellen van een zogeheten ‘passende beoordeling’ nodig. Deze wordt los geleverd, maar maakt 

integraal onderdeel uit van het op te stellen MER. Naast effecten op natuur worden ook overige 

milieueffecten in beeld gebracht. Het gaat om effecten die het woon- en leefmilieu kunnen 

beïnvloeden (verkeer, geluid en lucht). Tot slot worden ook de milieuthema’s bodem, water, 

landschap, cultuurhistorie en archeologie beschouwd.  

 

Natuur 

Voorafgaand aan de milieueffectrapportage is een zogeheten ‘Voortoets’ uitgevoerd4 en 

opgesteld. Hieruit bleek dat op voorhand enkele significant negatieve effecten op het Natura 

2000-gebied Veluwe niet zijn uit te sluiten. Het gaat vooral om kleine stikstofdepositietoenames 

op bossen. Om die reden (het niet kunnen uitsluiten van significant negatieve effecten) is het 

opstellen van een passende beoordeling bij wet verplicht. Deze passende beoordeling genereert 

voor een belangrijk deel de natuureffectbeschouwing voor het MER. Passend zal worden 

beoordeeld of de in de Voortoets vastgestelde negatieve effecten op enkele typen natuur en 

diersoorten verzacht kunnen worden dan wel kunnen worden weggenomen waardoor geen 

sprake meer is van een significant negatief effect. De passende beoordeling wordt parallel aan 

het MER uitgevoerd en maakt hier integraal onderdeel van uit. De conclusies uit de passende 

beoordeling wordt opgenomen in het MER.  

Voorts zijn effecten te verwachten in de gebieden behorend tot het Gelders Natuurnetwerk 

(GNN), de Groene Ontwikkelingszone (GO) en op planten- en diersoorten. Ook die worden in het 

MER in beeld gebracht.  

 

Woon- en leefmilieu 

Met name als gevolg van het toenemend aantal bezoekers kunnen effecten op het woon- en 

leefmilieu optreden. Het gaat dan bijvoorbeeld om eventuele verhoogde geluidsbelasting en 

verminderde luchtkwaliteit in de directe omgeving door extra verkeer door toenemende 

bezoekersaantallen. Ook mogelijke geluidbelastingtoenames als direct gevolg van de extra 

evenementen komen in het MER aan de orde. Deze effecten worden in het MER zo veel mogelijk 

berekend (kwantitatieve beoordeling) en indien dat niet mogelijk is, kwalitatief beoordeeld. 
  

                                                        
4 Voortoets bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark (R001-1233768JMA-srb-V02-NL) / Tauw, 2016 
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Overige milieugevolgen 

Op enkele andere milieuthema’s zijn effecten te verwachten als gevolg van de ontwikkelingen. 

Het gaat bijvoorbeeld om mogelijke effecten van de aanleg van de parkeerplaats en de 

ondergrondse uitbreiding op de bodemkwaliteit, waterhuishouding, archeologie en op 

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Ook zullen de mogelijkheden van 

warmte/koudeopslag5 (energievoorziening) in het MER worden belicht. Al deze aspecten zullen 

op een kwalitatieve manier worden beschouwd. 

 

3.2 Te beschouwen alternatieven 
Een zorgvuldig afwegingstraject heeft geleid tot keuzes over de aard van de vernieuwingen direct 

om en in het Paleis en de wijze waarop die doorgevoerd gaan worden. De essentie van dat 

traject en de keuzes die daarbinnen zijn gemaakt, zullen op hoofdlijnen in het MER worden 

belicht. Vanwege dat voortraject zullen in het kader van deze milieueffectprocedure alleen 

alternatieven voor de parkeerplaats worden beschreven en vergeleken en geen alternatieven 

meer worden ontwikkeld voor de wijze waarop de verbouwing van het Paleis zelf plaatsvindt. 

De wijze waarop de uitbreiding van de parkeerplaats gestalte krijgt kan nog op verschillende 

manieren plaatsvinden. Dat geldt ook voor de evenementen, verkeerstromen en eventueel voor 

de wijze waarop duurzame energie kan worden opgewekt. Verschillen in ontwerp, plaats (voor 

parkeren is een zoekgebied geduid, zie figuur 2.4) en eventueel routering ernaartoe, zullen in een 

beperkt aantal reële en onderscheidende alternatieven worden beschouwd. De effectverschillen 

zullen overzichtelijk worden gepresenteerd. 

  

                                                        
5 Er is onderzaak gedaan naar de mogelijkheden van toepassing van warmte/koudeopslag (WKO). Twee 
proefboringen zijn gedaan met wisselende resultaten. De conclusies uit dat onderzoek zullen terugkeren in het MER 
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4 Hoe nu verder? 

In deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft u kunnen lezen hoe Paleis Het Loo en de 
gemeente Apeldoorn de milieueffectrapportage willen  insteken. Mede op basis van 

zienswijzen over het detailniveau en de reikwijdte van het milieueffectenonderzoek, wordt 

het MER opgesteld.  

 
4.1 Algemeen 
Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vormt de start van de planm.e.r. (de procedure). 

Over deze NRD (let op: geen zienswijzen op het bestemmingsplan, die mogelijkheid volgt later) 

kan een ieder zienswijzen indienen binnen de daartoe opengestelde termijn.  

 

Deze NRD wordt voor advies ook toegestuurd aan diverse betrokken bestuursorganen en 

maatschappelijke instanties. Het milieueffectrapport zal, met inachtneming van zienswijzen over 

de onderzoeksopzet, gelijktijdig met het Ontwerpbestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark 

in het najaar van 2016 ter visie worden gelegd.  

 

Binnen de termijn van ter visielegging van het bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark zal 

de Commissie voor de m.e.r. (Cie. m.e.r.) het toetsingsadvies uitbrengen over het MER. Het 

bevoegd gezag kan dit advies overnemen. Tevens zal het bevoegd gezag in haar besluit over het 

bestemmingsplan motiveren op welke wijze het toetsingsadvies doorwerking heeft gekregen in 

het bestemmingsplan. 

 
4.2 De m.e.r. procedure 
Het MER bevat het onderzoek naar de milieueffecten die voortkomen uit het bestemmingsplan 

Paleis Het Loo en Paleispark. De Uitgebreide m.e.r.-procedure is van toepassing (art. 7.9 

Wet milieubeheer). In figuur 4.1 op de volgende pagina staat die schematisch weergegeven.   
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Figuur 4.1 Uitgebreide milieueffectprocedure (m.e.r .) 

 


