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Actualisatie bestemmingsplan voor Paleis Het Loo en Paleispark 

 
De gemeente Apeldoorn is bezig met het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Vanuit de (Invoeringswet) Wet ruimtelijke ordening (Wro) geldt dat bestemmingsplannen na 1 juli 2013 niet ouder mo-

gen zijn dan 10 jaar. Voor die datum dient de bestemmingsplanvoorraad actueel te zijn.  
 

Voordat begonnen wordt met het nieuwe bestemmingsplan, wordt een uitgangspuntennotitie opgesteld. De uitgangspuntennotitie beschrijft de belangrijkste uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Het 

is een beheergericht bestemmingsplan, dat uitgaat van het geldende recht, de bestaande situatie en de huidige kernkwaliteiten van het gebied. Nieuw beleid en eventueel gewijzigde regelgeving, zoals de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden vertaald in het bestemmingsplan. 

 

Een ander belangrijk onderdeel bij de nieuwe plannen is de digitaliseringsverplichting van de Wro. De bestemmingsplannen worden opgezet als digitaal raadpleegbaar plannen die de burger "online" informa-

tie verschaffen. Ook is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens binnen de gemeente en andere overheidsinstanties. Het plan wordt conform de RO Standaarden 2008 opgezet. 

 

Deze uitgangspuntennotitie gaat in op de actualisatie van het bestemmingsplan voor Paleis Het Loo en Paleispark in de gemeente Apeldoorn. Dit gebied is nu onderdeel van het bestemmingsplan Buitenge-

bied Wenum Wiesel. Dit plan is op 21 mei 2001 vastgesteld. Dat plan is ouder dan 10 jaar en moet dus herzien worden. Voor het grootste deel ervan is inmiddels een nieuw bestemmingsplan in procedure 

gebracht. Vanwege het specifieke karakter van het gebied waarin Paleis Het Loo en het Paleispark liggen, heeft de gemeente besloten om er een afzonderlijk bestemmingsplan voor op te stellen. De ligging 

van het plangebied is in de figuur op de volgende pagina weergegeven. 

 

In de uitgangspuntennotitie worden de uitgangspunten op hoofdlijnen vastgelegd met een uitwerking in voorgestelde bestemmingen. In de uitgangspuntennotitie worden de hoofddoelstelling, de omge-

vingsaspecten, de aanwezige functies en bebouwing benoemd die een belangrijke rol zullen spelen in het te maken bestemmingsplan. De kernkwaliteiten van het gebied, met name vanuit het aspect cul-

tuurhistorie en vanuit het landschap, staan hierbij voorop. Naast de bestemmingsplanprocedure speelt de mogelijke aanwijzing van het plangebied als Historische Buitenplaats (een vorm van Rijksmonument 

in de zin van de Monumentenwet 1988 (Mw)) zoals voorgenomen door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE heeft hiervoor inmiddels een concept-redengevende beschrijving opgesteld. Met 

het opstellen van het bestemmingsplan zal hiermee rekening worden gehouden. Uitgangspunt hierbij is dat er geen sprake mag zijn van dubbele regelgeving. Indien het gebied wordt beschermd door de Mw 

is het niet nodig om in het bestemmingsplan een extra beschermende regeling voor de cultuurhistorische aspecten op te nemen. In deze uitgangspuntennotitie wordt dan ook ingegaan op dit aspect en de 

wijze waarop de verschillende objecten en landschapstypes worden bestemd. Indien de aanwijzing van het gebied als Historische Buitenplaats niet plaatsvindt, dan zullen de waardevolle elementen (zowel 

landschappelijke als gebouwde elementen) in het bestemmingsplan beschermd kunnen worden. De specifieke elementen kunnen dan worden beschermd door middel van een aanduiding waaraan aanlegre-

gels of specifieke bouwregels kunnen worden gekoppeld. In deze uitgangspuntennotitie is met beide opties rekening gehouden. In de uitgangspunten voor de bestemmingsregeling is dan ook aangegeven 

dat dergelijk elementen mogelijk een extra beschermingsregeling kunnen krijgen. Ten tijde van de bestemmingsplanprocedure wordt pas duidelijk of het gebied wel of niet wordt aangewezen als Historische 

Buitenplaats. Als bijlage bij deze uitgangspuntennotitie is een overzicht opgenomen waarin de vigerende regeling op het aspect ‘cultuurhistorie’ is beoordeeld. Hierin staat aangegeven hoe de vigerende re-

geling is opgezet en of dit opnieuw in het nieuwe bestemmingsplan kan worden opgenomen.  

 

De uitgangspuntennotitie is op een zodanige manier opgezet en geschreven dat deze eenvoudig kan worden omgezet naar de plankaart, de regels en de toelichting van het bestemmingsplan.  

Om deze reden is ervoor gekozen om te werken met een schematische opzet met een juridische vertaling en een kaart. Hiermee worden op een overzichtelijke wijze de beleidsuitgangspunten in beeld ge-

bracht. Nadat de uitgangspuntennotitie door de gemeente is geaccordeerd, vormt dit de basis voor het op te stellen bestemmingsplan.  
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Ligging plangebied
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Algemeen Beschrijving Uitgangspunten  
Visie en hoofddoelstelling Het plangebied is een gebied met hoge landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Het bestemmingsplan moet 

een goede ruimtelijke ordening geven voor de komende 10 jaar. 

Hoofddoelstelling is het in stand houden en beschermen van de aanwezige 

kwaliteiten. 

Algemene uitgangspunten Het bestemmingsplan is gericht op beheer en heeft een conserverend karakter.. 

 

 

 

• Het geldend recht wordt overgenomen: 

o bestemmingsplan Buitengebied Wenum Wiesel (inclusief 1e herzie-

ning) 

o verleende vrijstellingen 

� Entreegebouw museum 

� Reconstrueren officiële afsluiting van de formele Paleistuin 

(waarmee vrijstellingsmogelijkheden bestemming Koninklijk 

Paleis en dubbelbestemming Koninklijke buitenplaats volledig 

zijn benut) 

• Voor de bestemmingen en aanduidingen wordt zoveel mogelijk aangeslo-

ten bij de aangrenzende en vergelijkbare bestemmingsplannen Veluwe en 

Park Berg en Bos en omgeving. 

• Ontwikkelingen worden alleen opgenomen indien: 

o zij ruimtelijk aanvaardbaar zijn 

o economische uitvoerbaarheid anderszins verzekerd is zodat geen 

exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld 

o zij niet in enige vorm MER-plichtig zijn 

o uitvoerbaarheid op overige aspecten aangetoond is dan wel kan 

worden aangetoond zonder te leiden tot vertraging in bestem-

mingsplanprocedure 

• Ontstaan van planschade wordt zoveel mogelijk voorkomen. 

 Het nieuwe bestemmingsplan moet worden opgesteld volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, de RO Standaar-

den 2008 en de Wabo. 

Voldoen aan Wet ruimtelijke ordening, RO Standaarden 2008 en Wabo. 

 Het nieuwe bestemmingsplan zal digitaal raadpleegbaar zijn. Omdat via internet de bestemmingsplannen overal inge-

zien kunnen worden, is het wenselijk de bestemmingsplannen voor een ieder toegankelijk en leesbaar op te stellen. 

 

Goede raadpleegbaarheid. Het bestemmingsplan wordt opgezet conform de 

gemeentelijke standaarden. De digitale raadpleegbaarheid is hierbij uitgangs-

punt.  

Inventarisatie bestaande 

situatie 

Voor de delen van het gebied die vrij toegankelijk zijn is een inventarisatie uitgevoerd waarin het huidige gebruik van 

gronden en panden is uitgezocht. Ook is het geldende bestemmingsplan vergeleken met een actuele ondergrond. 

De bestemmingsregeling wordt daar waar nodig geüpdate aan de hand van 

de resultaten van de inventarisatie en de aangeleverde gegevens (onder-

grond, luchtfoto)   

Inventarisatie wensen ex-

terne belanghebbenden 

Algemeen 

 

• Nationaal Museum Paleis Het Loo (met Rijksgebouwendienst) 

o uitbreiding gebouwen (extra tentoonstellingsruimte onder basse-cour, gebouwtjes voor warmte-

koudeopslag) 

o uitbreiding aantal evenementen in Paleis en formele paleistuin 

 

o er wordt flexibiliteit in gebruik gevraagd 

• Kroondomein Het Loo 

o zo weinig mogelijk beperkingen voor beheer bos en natuur 

o zoveel mogelijk flexibiliteit voor inrichting gebied 

• Intendant Het Oude Loo 

Vergroting bouwvlak Het Oude Loo t.b.v. opslag 

 

• Wijkraden 

o beperking aantal evenementen, m.n. op het voorterrein 

 

o vermindering parkeer- en verkeersoverlast 

 

Wensen toetsen aan hiervoor genoemde algemene uitgangspunten. 

 

• Nationaal Museum Paleis Het Loo  

o i.v.m. planning en beheergericht karakter wordt in dit bestem-

mingsplan geen uitbreiding van bebouwing mogelijk gemaakt 

o toelaatbaar aantal evenementen wordt bepaald adhv bestaand ge-

bruik en voortoets Natuurbeschermingswet 

o bestaand gebruik museum en paleistuin faciliteren 

• Kroondomein Het Loo 

Geldend recht overnemen, mogelijkheden voor flexibiliteit bepalen adhv 

voortoets Natuurbeschermingswet 

• Intendant Het Oude Loo 

Het Oude Loo is Rijksmonument. Om te bepalen of vergroting bouwvlak 

mogelijk is, is nader overleg en onderzoek nodig. 

• Wijkraden 

o toelaatbaar aantal evenementen wordt bepaald adhv bestaand ge-

bruik en voortoets Natuurbeschermingswet 

o gezien waarde gebied wordt er in het bestemmingsplan geen par-

keerruimte toegevoegd  

Punt heeft aandacht gemeente, gezocht zal worden naar oplossin-

gen, bv in de  vorm van verkeersmanagement 
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Beleid In de afgelopen jaren hebben rijk, provincie en gemeente diverse beleidsdocumenten vastgesteld. Dit beleid moet 

worden beschreven en zo nodig vertaald in het nieuwe bestemmingsplan.  

 

Vastgesteld beleid beschrijven en indien nodig vertalen in juridische regeling. 

Dit betreft in ieder geval het beleid voor Nationaal Landschap Veluwe, Struc-

tuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Structuurvisie en Ruimtelijke Verordening 

provincie, De Groene Mal, huidig gemeentelijk structuurplan en structuurvisie 

(in voorbereiding), Notitie modernisering Monumentenzorg, recreatiebeleid, 

cultureel beleid 

Omgevingsaspecten De functies in het plangebied  worden getoetst aan de wetgeving voor de milieu- en omgevingsaspecten geluid, mili-

euzonering, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, ecologie en water. 

De volgende aspecten worden nader beschreven en indien nodig onderzocht en getoetst. 

 

• Water 

 

 

• Ecologie, met onder andere m.e.r. 

Gezien de ligging in EHS en Natura 2000-gebied De Veluwe komt de vraag aan de orde of er sprake is van een 

m.e.r.-plicht. Dat speelt met name bij uitbreiding van het aantal evenementen en het aanleggen van nieuwe pa-

den. 

 

• Leidingen 

 

• Bijzondere bomen 

 

Het bestemmingsplan voldoet aan de eisen die de wetgeving voor milieu- en 

omgevingsaspecten daaraan stellen. 

 

 

• Water: het bestaande water in het plangebied heeft natuur- en cultuur-

historische waarde, in bestemmingsplan beschermen. 

 

• Ecologie: voortoets Nb-wet uitvoeren om: 

o te onderzoeken hoe het bestemmingsplan moet worden ingericht 

om te voorkomen dat mogelijk een negatief effect op kwalificerende 

typen en soorten ontstaat 

o te bepalen welk aantal evenementen toelaatbaar is.  

 

• Leidingen: er zijn geen hoofdtransportleidingen binnen het plangebied 

 

• Bijzondere bomen: in het plangebied staan geen bomen die als bijzondere 

boom zijn aangewezen. De bomen zijn beschermd via de Boswet. 

 

Cultuurhistorie In het plangebied speelt het aspect cultuurhistorie een belangrijke rol. Een aantal gebouwen is rijksmonument. Daar-

naast is de RCE voornemens om de historische buitenplaats aan te wijzen als rijksmonument. Op grond van de Wabo 

is dan voor veel ingrepen (zowel als ze betrekking hebben op gronden als op gebouwen) een omgevingsvergunning 

vereist; in een aantal gevallen heeft de RCE een adviserende rol heeft. Deze aanwijzing heeft nog niet plaatsgevon-

den. 

In het plangebied zijn verschillende archeologische verwachtingswaarden aanwezig.  

Een analyse van het geldende bestemmingsplan leidt tot het volgende uitgangspunt. 

 

Voor de gemeente is dit een heel waardevol gebied dat bescherming nodig 

heeft. Op dit moment is niet bekend wanneer aanwijzing van historische 

buitenplaats tot rijksmonument plaats zal vinden. Daarom wordt de keuze 

gemaakt om in het bestemmingsplan een regeling voor de bescherming van 

de cultuurhistorisch waardevolle elementen op te nemen. Het geldende be-

stemmingsplan biedt een adequate bescherming voor de cultuurhistorie, zij 

het nogal impliciet. Deze regeling wordt overgenomen in een explicieter 

vorm. 

Zie verder het document 'Analyse regeling cultuurhistorie'. 
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Overzicht van functies en vertaling naar bestemmingen 
 

Onderwerpen Korte omschrijving Uitgangspunt Juridische vertaling 

Bos, Natuur 

Paleispark (bos-

/natuurgebied) 

In het geldende bestemmingsplan hebben de gronden verschillende be-

stemmingen (Natuurgebied, Bos met natuur- en landschapswaarden en Bos 

met meervoudige doelstelling). De verschillen tussen deze bestemmingen 

zijn erg beperkt.  

 

Onderverdeling in verschillende bestemmingen in het geldende bestem-

mingsplan heeft nagenoeg geen ruimtelijke gevolgen en is daarom niet meer 

gewenst. Aansluiten bij de systematiek van bestemmingsplan Veluwe: be-

stemming voor de functie (natuur), aanduidingen voor specifieke te be-

schermen waarden. 

In het natuurgebied liggen diverse cultuurhistorische structuren (wegen, 

zichtlijnen, objecten, gebouwen, kunstwerken en follies). Verder ligt hier 

het Hertenkamp, als bijzonder gebied (ook cultuurhistorisch van belang). 

• Bestemming Natuur 

• Landschappelijke en cultuurhistori-

sche waarden beschermen met speci-

fieke regeling en aanduiding 

• Omgevingsvergunningplicht voor ver-

schillende werken en werkzaamheden 

ter bescherming van cultuurhistori-

sche, landschappelijke en natuurlijke 

waarden 

 

Wonen 

Woningen In het plangebied zijn verspreid enkele woningen aanwezig. 

 

De huidige bestemming voor de functie handhaven, waarin positie, maat-

voering en type woningen worden vastgelegd.  

In het bestemmingsplan worden geen aantallen woningen per bouwvlak 

opgenomen. Wel wordt het type (twee-aan-een, geschakeld, vrijstaand) 

opgenomen 

Bestemming Wonen conform de stan-

daardsystematiek voor stedelijk gebied 

(bestemmingsvlak met bouwvlakken die 

exacte situering aangeeft, maatvoering en 

woningtype op plankaart)  

 

Aan-huis-verbonden be-

roepen 

Bij de woonfunctie mogelijkheden bieden voor aan-huis-verbonden beroepen 

en bedrijven. 

 

Conform gemeentelijk beleid Regeling aan-huis-verbonden beroepen en 

bedrijven binnen woonbestemming con-

form gemeentelijke standaard 

 

Bedrijven en voorzieningen 

Verschillende bedrijven en 

voorzieningen 
Algemeen 

 

 

 

 

 

Specifiek 

• Nationaal Museum Paleis Het Loo (inclusief horeca, inpandig in museum 

en in kiosk achter colonnade aan noordzijde formele paleistuin), Ko-

ninklijk Park 1 

• Kantoor Kroondomein Het Loo, in Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1 

 

• Restaurant/lunchroom bij Entreegebouw, ongenummerd 

 

• Fruitkwekerij Bouwman, kweken van fruit en verkoop van fruit en fruit-

producten (incl. bedrijfswoning), Tuinmanslaan 24a 

 

• Bloemenkwekerij (aan beide zijden Tuinmanslaan) 

 

Functies adequate bestemming geven, daarbij vergelijking maken tussen 

geldend recht en feitelijk gebruik, bestemmingen conform de SVBP en ge-

meentelijke standaard; onderzoeken in hoeverre daarbij tegemoet gekomen 

kan worden aan de hiervoor beschreven wensen van de externe belangheb-

benden, rekening houdend met de beschreven algemene uitgangspunten en 

de visie op het gebied en de hoofddoelstelling voor het bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

• bestemming Cultuur en ontspanning 

of Gemengd 

 

• onderdeel van bestemming voor Pa-

leis 

• bestemming Horeca - 1 of onderdeel 

van bestemming voor Paleis 

• bestemming Agrarisch, aanduiding 

tuinbouwbedrijf 

 

• bestemming Agrarisch, aanduiding 

kwekerij (deel bij Koninklijk Park 27 

onderdeel van bestemming voor Pa-

leis?) 

 

Het is gewenst om de gebouwen maat-

voering te geven op de plankaart 
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Infrastructuur  

Wegen- en padenstruc-

tuur  

• In het plangebied komen geen wegen voor met functie voor het door-

gaande verkeer. De aanwezige wegen zijn ontsluitingswegen naar de 

verschillende functies. Daarnaast zijn er fiets-, ruiter-  en voetpaden in 

het plangebied aanwezig. 

• Veel paden in het gebied hebben ruimtelijk en cultuurhistorisch belang: 

zicht/hoofdassen, structurerende elementen. 

In het gebied komen geen openbare wegen voor. Daarom is het niet nodig 

een bestemming verkeer op te nemen. Een aantal wegen en paden is wel 

relevant voor de structuur van het gebied. Op basis van de inventarisatie 

zullen deze met een aanduiding (conform het  plan Veluwe, met een aan-

duiding onverharde weg) beschermd worden. 

Eventuele hoofdassen en structuren wel aangeven door middel van aandui-

dingen 

 

Water 

Waterlopen en waterpar-

tijen  

Beken, sprengen, vijvers en overige waterpartijen 

Ecologisch water 

 

 

• Vijvers/waterpartijen in Paleispark beschermen door ze een eigen be-

stemming te geven. Daarmee blijft de waterstructuur behouden.  

• Vijvers/waterpartijen in formele paleistuin niet apart bestemmen, in 

bestemmingsomschrijving voor bestemming voor Paleis en Paleispark 

onderbrengen. 

• Beken en sprengen in bestemming Natuur opnemen, met aanduiding of 

dubbelbestemming ter bescherming. Aan weerszijden van de water-

structuur geldt een beschermingszone van 15 meter.  

• Waterparagraaf wordt door gemeente verzorgd. 

 

 

• Bestemming Water 

 

• Onderdeel van bestemming Cultuur en 

ontspanning of Gemengd 

 

• Aanduiding ecologisch water of Dub-

belbestemming Waarde - Beken en 

sprengen 

 

Cultuurhistorie en archeologie 

(Archeologische) Monu-

menten  

• Gebouwen die zijn aangewezen als rijksmonument: 

o Paleis Het Loo (inclusief formele Paleistuin) - Koninklijk Park 1 

o Koninklijke Stallen - Koninklijk Park 15 

o Zieke paardenstal 

o Het Oude Loo - Koninklijk Park 17 

o Het Kleine Loo - Zwolseweg 1 

o Villa met garage - Zwolseweg 3 

o Prins Hendrik garage 

o Smederij 

o Poort 

o Theepaviljoen -  

• In het plangebied zijn geen archeologische monumenten aanwezig 

Deze gebouwen hebben al bescherming vanuit de Monumentenwet, geen 

aanduiding monument nodig, bescherming door bouwvlak strak om bebou-

wing te leggen en bestaande goot- en bouwhoogten vast te leggen. 

Het geldende bestemmingsplan heeft de dubbelbestemming Koninklijke 

buitenplaats. Soortgelijke bescherming opnemen in bestemmingsplan.  

 

Geen aanduiding als monument 

Een belangrijk doel van het bestemmings-

plan is behoud en versterking van de aan-

wezige cultuurhistorische waarden. 

 

 

Overige objecten ge-

noemd in redengevende 

beschrijving RCE 

In de concept-redengevende beschrijving heeft de RCE een groot aantal te 

beschermen objecten genoemd die geen monument zijn. Het zijn gebouwen 

(zoals speelhuisje Wilhelmina, boothuis), kunstwerken (zoals gedenknaald, 

standbeelden) en andere objecten (bv paarden- en hondenkerkhof) die (cul-

tuur)historische waarde hebben maar grotendeels nu geen specifieke ge-

bruiksfunctie hebben.  

Omdat deze objecten nu geen specifieke gebruiksfunctie hebben is het 

moeilijk er een gebruiksgerichte bestemming aan te geven. Uitgangspunt is 

behoud en bescherming van deze objecten.  In het geldende bestemmings-

plan zijn ze beschermd door de dubbelbestemming Koninklijke Buitenplaats. 

Daarin worden deze objecten alleen impliciet genoemd en beschermd. Con-

form de tegenwoordig in Apeldoorn gebruikte bestemmingssystematiek 

worden de gebouwen en objecten met grotere oppervlakte nu met een 

bouwvlak op de plankaart aangeduid waarmee hun locatie en omvang vast-

ligt. 

Voor gebouwen en objecten met grotere 

oppervlakte bouwvlak opnemen in be-

stemming Natuur  

Archeologisch waardevol-

le gebieden 

Archeologische waardevolle gebieden. De archeologisch waardevolle gebieden beschermen Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 

hoog en Waarde - Archeologie middel-

hoog 

Waardevolle landschaps-

elementen 

Landschapselementen die in hun soort onderscheidend zijn en waardevol. 

 

Bijzondere bomen 

Structuurbepalende elementen beschermen die een meerwaarde hebben in 

het totaalbeeld van het gebied.  

Er zijn geen bijzondere bomen in het plangebied aanwezig.  

 

Regelen met aanduidingen 
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Overig  

Leidingen In het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig.   De dubbelbestemming Leiding is niet van 

toepassing. 

Nutsvoorzieningen  Gebouwen ten behoeve van de nutsbedrijven.  Nutsgebouwen met een inhoud van ten minste 45 m³ zijn niet vergunning-

vrij en dienen positief te worden bestemd. Voor zover bekend zijn deze niet 

aanwezig in het plangebied. Overige nutsvoorzieningen worden in de be-

stemmingen opgenomen. 

Nutsvoorzieningen algemeen opnemen in 

de bestemmingen 

Externe veiligheid, milieu-

zonering 

Invloed vanuit risicovolle inrichtingen, zware bedrijven Er zijn geen bevi-bedrijven in omgeving plangebied, ook geen bedrijven met 

zware milieucategorie 

Geen regeling nodig 

 


