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Persbericht 

 
Boscompensatie onvoldoende uitgewerkt 

 

Milieueffectrapport voor Paleis Het Loo en Paleis-

park bijna compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Paleis Het Loo en Paleis-

park beoordeeld. De milieueffecten zijn voor het grootste deel goed beschreven. 

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het parkeerterrein mogelijk waar-

door 1,2 ha bos in de Groene Ontwikkelingszone moet worden gekapt. In het MER 

is de boscompensatie onvoldoende uitgewerkt.   

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Apeldoorn - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De museumdirectie van het Nationaal Museum Paleis Het Loo wil meer bezoekers kun-

nen ontvangen en meer evenementen organiseren. Het bestemmingsplan ‘Paleis Het 

Loo en Paleispark’ maakt daarom de volgende ontwikkelingen mogelijk: 

• een nieuwe ondergrondse uitbreiding onder het voorplein; 

• uitbreiding en herinrichting van het bestaande parkeerterrein; 

• uitbreiding van het jaarlijks mogelijke aantal evenementen en/of evenementen-

dagen. 

De gemeenteraad van Apeldoorn besluit binnenkort over het bestemmingsplan. Voor-

afgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van het bestaande parkeerterrein mogelijk 

waardoor 1,2 ha tamelijk goed ontwikkeld gemengd bos in de Groene Ontwikkelings-

zone moet worden gekapt. Volgens provinciaal beleid is de uitbreiding van het park-

keerterrein alleen mogelijk als de samenhang tussen aangrenzende en inliggende na-

tuurgebieden wordt versterkt. Uit het rapport blijkt nog onvoldoende hoe de aanwezige 

natuurwaarden versterkt worden. De Groene Ontwikkelingszone zou mogelijk wel kun-

nen verbeteren door de bemeste toplaag van de bodem te verwijderen en het gebied in 

te planten met inheemse loofboomsoorten die passen bij de ‘potentieel natuurlijke ve-

getatie’ van dit gebied zoals de inlandse eik. 

 

De Commissie adviseert om het rapport op dit punt aan te passen en pas daarna een 

besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente heeft laten weten het advies 

over te nemen. 
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