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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 1971 werd het Rijk eigenaar van Soestdijk. Sinds het overlijden van Prinses Juliana en Prins 

Bernhard in 2004 is het paleis onbewoond. Het Rijk heeft daarna het paleis een publieksfunctie 

toegekend door openstelling, rondleidingen en culturele activiteiten. Tegelijkertijd werd er tijd en 

ruimte geboden om voor Soestdijk een definitieve herbestemming te vinden. Om te komen tot 

een herbestemming is het Paleis middels een verkoopprocedure in de markt gezet. In het kader 

van de verkoopprocedure zijn de uitgangspunten meegegeven waar elke inschrijving aan moest 

voldoen. Het belangrijkste daarin is dat het ensemble van paleis, park en bos als ensemble be-

houden blijft voor de toekomst. Het plan ‘Made by Holland’ is de winnaar geworden van alle in-

schrijvingen. 

 

Bij de transformatie van een icoon als Paleis Soestdijk komt een grote verantwoordelijkheid kij-

ken. Paleis Soestdijk is onderdeel van het collectief geheugen, iedereen heeft zijn eigen herin-

nering aan en emotie bij deze historische plek. Het streven is een Paleis Soestdijk voor alle Ne-

derlanders.  

 

 
afbeelding 1: aanzicht Paleis Soestdijk (bron: MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling)  

 

Het plan ‘Made by Holland’ voor het Landgoed Paleis Soestdijk zet in op herstel en restauratie 

van zowel de rijksmonumentale bebouwing als een grondig herstel van de monumentale laan- 

en parkstructuren. Het landgoed bezit naast monumentale en cultuurhistorische waarden ook 

unieke landschappelijke en ecologische waarden. Het plangebied maakt onderdeel uit van het 

Natuurnetwerk Nederland en er zijn verschillende beschermde planten- en diersoorten aanwe-

zig. Om de natuurwaarden te behouden en te versterken is als onderdeel van de herbestem-

ming tevens een Natuurvisie ontwikkeld. Zo zal de herbestemming van het paleis hand in hand 

gaan met het op de lange termijn verbeteren van de natuurwaarden in het plangebied en verbe-

teren van de verbinding met omliggende natuurgebieden.  

 

Onderdeel van de integrale herbestemming zijn onder andere de uitbreiding aan de achterzijde 

van het Paleis met onder andere een auditorium en een nieuwe entree, de uitbreiding van de 

Oranjerie, een nieuw hotel bij de Parade en de ontwikkeling van woningen ter hoogte van het 

Marechausseeterrein. Ook zijn er aanpassingen in de tuinen om de voorzieningen voor 



 

 

 

 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, Voorontwerp 5/105 

 

bezoekers te verbeteren en voor het houden van evenementen in de tuin bij het Paleis. Ook 

maakt het bestemmingsplan het nieuwe clubhuis van Scouting Merhula mogelijk.  

 

Om de nieuwe toekomst van Landgoed Paleis Soestdijk mogelijk te maken is het voorliggende 

bestemmingsplan opgesteld.  

1.2 Ligging en begrenzing 

Soestdijk maakt onderdeel uit van een groep van oorspronkelijk circa twintig buitenplaatsen aan 

de oostkant van de Utrechtse Heuvelrug. Dit gebied wordt door zijn geomorfologie aangeduid 

als de Laagte van Pijnenburg. Zoals veel andere buitenplaatsen ligt Soestdijk op een land-

schappelijke gradiënt, namelijk op de grens van de hoge Utrechtse Heuvelrug en de lage Eem-

vallei. De buitenplaats grenst aan de Praamgracht uit de 14e eeuw en ontleent haar naam aan 

haar oorspronkelijke ligging aan de Soestdijk uit diezelfde eeuw, die transformeerde tot wat nu 

de Amsterdamsestraatweg is. 

 

De plangrens van het bestemmingsplan volgt grotendeels de eigendomsgrens van het land-

goed. Er zijn enkele verschillen. Deze hebben te maken met de grondruil met Staatsbosbeheer. 

Aan de noordzijde worden gronden aan Staatsbosbeheer overgedragen in ruil voor de driehoe-

kige punt ten noorden van het Marechausseeterrein. Bij de Parade worden ook gronden geruild, 

zodat een rechte eigendomsgrens ontstaat. De plangrens omvat zowel de oude als de nieuwe 

eigendomsgrens, zodat de gronden die worden overgedragen en nu een maatschappelijke be-

stemming hebben, kunnen worden herbestemd voor natuur.  

 

 
afbeelding 2: ligging plangebied (oranje stippellijn) tussen de kernen Baarn en Soest  
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afbeelding 3: begrenzing plangebied  

1.3 Geldende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’, dat is vastgesteld in 2009. 

Het grootste deel van het Landgoed heeft de bestemming ‘Natuur en Bos’. Het marechaussee-

terrein heeft de bestemming ‘Maatschappelijk – Marechaussee’. Het Paleis, de Oranjerie en de 

gronden hier omheen hebben de bestemming ‘Maatschappelijk - Culturele en educatieve doel-

einden’. Het Herenhuiscluster heeft deels de bestemming ‘Maatschappelijk - Culturele en edu-

catieve doeleinden’, deels de bestemming ‘Wonen’ en deels de bestemming ‘Natuur en Bos’. 

De gronden ten zuiden van het Herenhuiscluster hebben de bestemming ‘Agrarisch met land-

schappelijke en natuurlijke waarden’. De Amsterdamsestraatweg heeft de bestemming ‘Ver-

keer’ en de vijver achter het Paleis heeft de bestemming ‘Water’. Het scoutingterrein heeft de 

bestemming ‘Maatschappelijk - Scouting’.  
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afbeelding 4: uitsnede ruimtelijkeplannen.nl met het plangebied met oranje stippellijn aangeduid 

 

Hieronder zijn de huidige bestemmingen kort toegelicht.  

 
1.3.1 Artikel 3 - Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden (A-LNW) 

De gronden met de bestemming ‘Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden’ zijn 

bestemd voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf met een grondgebonden 

agrarische bedrijfsvoering. Tevens is de bestemming gericht op het behoud, herstel en ontwik-

keling van landschappelijke en natuurlijke waarden. Daar waar een zichtlijn op de kaart is opge-

nomen, dient deze cultuurhistorisch waardevolle zichtlijn te worden behouden. Verder is exten-

sief recreatief medegebruik toegestaan.  

 
1.3.2 Artikel 6 - Maatschappelijk 

De gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' zijn bestemd voor maatschappelijke voorzie-

ningen met de nadere bestemming die er bij is vermeld met een code. De code ‘M-C’ is ‘Maat-

schappelijk - Culturele en educatieve doeleinden’, de code ‘M-M’ is ‘Maatschappelijk - Mare-

chaussee’ en de code ‘M-SC’ is ‘Maatschappelijk - Scouting’.  

 

Het begrip maatschappelijke voorzieningen is in het bestemmingsplan als volgt omschreven: 

“educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voor-

zieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van 

openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze 

voorzieningen.” 

 

In de bestemming Maatschappelijk zijn in de bouwvoorschriften per adres maximale goothoog-

tes en maximale bouwhoogtes opgenomen. Zie onderstaande tabel:  



 

 

 

 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, Voorontwerp 8/105 

 

 
Tabel 1: bebouwingsvoorschriften Maatschappelijk (bron: bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ 2009) 

 

In de bestemming Maatschappelijk zijn geen bouwvlakken op de kaart opgenomen. Het maxi-

mum te bebouwen oppervlakte (m2 footprint) is geregeld in de regels in plaats van op de kaart. 

Dit is voor maatschappelijke voorzieningen opgenomen in Tabel 4 van Bijlage 2 (hieronder ge-

toond). Voor het bestemmingsvlak met het Paleis en de Oranjerie komt dit neer op 4.038 m2 

(aanduiding M-C, Amsterdamsestraatweg 1). Voor het marechausseeterrein geldt een maxi-

mum van 3.710 m2 (aanduiding M-M, Amsterdamsestraatweg 13 t/m 29). Voor het Herenhuis-

cluster geldt een maximum van 4.150 m2 (aanduiding M-C, Amsterdamsestraatweg 16-18).  

 

 
Tabel 2: maximale bebouwingsoppervlaktes per bestemmingsvlak (bron: Tabel 4 van Bijlage 2 van het be-
stemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ 2009) 

1.3.3 Artikel 7 - Natuur en bos (N-BO) 

De gronden met de bestemming 'Natuur en bos' zijn bestemd voor ‘bos, bebossing en productie 

van hout’ en het ‘behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden’.  

Gebouwen binnen deze bestemming met de aanduiding 'maatschappelijke voorzieningen' zijn 

tevens bestemd voor maatschappelijke voorzieningen. Ook is extensief recreatief medegebruik 

toegestaan.  

 

Voor alle bebouwing die in het gebied Natuur-Bos staat op het landgoed van Paleis Soestdijk 

geldt een max. van 830 m2 (aanduiding N-BO, Amsterdamsestraatweg 1). Dit betreft de ver-

schillende gebouwen die verspreid staan op het landgoed. 
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1.3.4 Artikel 17 - Landgoed/buitenplaats 

Op het landgoed ligt de dubbelbestemming 'Landgoed/buitenplaats' (zwarte arcering op de 

kaart). Naast het bepaalde in de andere bestemmingen, zijn deze gronden tevens bestemd voor 

het behoud, het herstel en/of ontwikkeling van de aanwezige cultuurhistorische, natuur- en land-

schapswaarden. Dit komt tot uiting doordat is aangegeven dat voor het gebied binnen deze 

dubbelbestemming het aanlegvergunningstelsel uit artikel 22 van toepassing is.  

De dubbelbestemming ligt niet over het marechausseeterrein en het Herenhuiscluster.  

 
1.3.5 Artikel 22 - Aanlegvergunningstelsel 

Het aanlegvergunningstelsel bevat een vergunningsplicht voor een lijst van verschillende wer-

ken of werkzaamheden (a t/m m). Welke werken of werkzaamheden vergunningplichtig zijn, 

hangt af van de bestemming of dubbelbestemming waarbinnen de locatie is gelegen. Zo is bij-

voorbeeld binnen de dubbelbestemming Landgoed/Buitenplaats het scheuren van grasland (e) 

aanlegvergunningplichtig en is binnen de bestemming Agrarisch met landschappelijke en na-

tuurlijke waarden deze werkzaamheid niet vergunningplichtig maar wel het aanleggen van voor-

zieningen ten behoeve van de dagrecreatie in de vorm van voet- fiets en ruiterpaden (g).  

 

Een aanlegvergunning wordt door het college alleen verleend indien door de uitvoering van de 

werkzaamheid geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of func-

ties die beoogd worden te beschermen met de enkelbestemming of dubbelbestemming. Er is 

geen aanlegvergunning nodig voor werken zoals het normale onderhoud, gebruik en beheer en  

het aanleggen van verhardingen ten behoeve van in- en uitritten.  

 
1.3.6 Artikel 26 - Algemene gebruiksbepalingen (gebruik voor evenementen) 

In de  algemene gebruiksbepalingen is in lid 4 opgenomen dat het gebruiken of laten gebruiken 

van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, festiviteiten, manifes-

taties en horecaterrein, indien en voor zover daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift, ver-

gunning, ontheffing of vrijstelling is verleend, niet wordt gezien als strijdig gebruik. Met andere 

woorden, wanneer een terrein in de gemeentelijke beleidsregels voor evenementen is aange-

wezen als evenemententerrein, dan is het gebruik voor evenementen in dit bestemmingsplan 

toegestaan.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de bestaande situatie beschreven en in hoofdstuk 3 wordt de toekomstige 
situatie beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het relevante ruimtelijk beleid 
op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 6 gaat in op de milieu- en omgevingsas-
pecten. In hoofdstuk 6 wordt toegelicht hoe de planuitgangspunten zijn vertaald naar de be-
stemmingsregels. De economische uitvoerbaarheid van het plan is beschreven in hoofdstuk 7 
en de maatschappelijke uitvoerbaarheid in hoofdstuk 8.  
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2 Bestaande situatie 

2.1 Landschappelijke structuur rond Soestdijk 

Soestdijk is gelegen in het deelgebied De Laagten binnen de Utrechtse Heuvelrug (bron: Kwali-

teitsgids Utrechtse Landschappen – Gebiedskatern Utrechtse Heuvelrug (2011). - Dit deelge-

bied is in essentie een bebost gebied met drie heuvels omgeven door laagten. De bebouwings-

kernen liggen tegen en op de heuvels en langs de randen van de laagten liggen landgoederen 

en buitenplaatsen met grachten en waterpartijen. In de laagten liggen langgerekte, open ruim-

ten van grasland. In het oosten en westen gaan de open ruimten over in de open veenweidege-

bieden van Eemland en het Groene Hart. De heuvel van Soest is vrijwel geheel bebouwd ge-

raakt, met nog een open plek van de vroegere eng. De heuvel van Baarn is half bebouwd, half 

bebost, met twee koninklijke landgoederen op de overgang. Zeker de praamgracht als turfvaart 

is in de laagte van dit landschap een doorlopende structuur die het Noorderpark met de Eem-

vallei verbindt. 

 

 
afbeelding 5: Caart van Soestdyk, de Eult, Netelenburg, Gijnsehoeve, H. Schaffner, 1768 (bron: West8) 

2.2 Tuinhistorische waarden 

De tuin- en landschapsaanleg van Paleis Soestdijk is het resultaat van ruim vierhonderd jaar 

aan wisselende opvattingen over tuinkunst, natuurbeleving, representativiteit en functionaliteit. 

De opeenvolgende visies op de inrichting van het terrein hebben een rijk gelaagd landschap op-

geleverd dat over uiteenlopende kwaliteiten beschikt (zowel op grote als op de zeer kleine 

schaal) maar ook in een wisselende conditie verkeert. 
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Soestdijk is een buitenplaats van forse omvang van circa 170 hectare, waarin zowel classicisti-

sche laanstelsels als een landschappelijke aanleg zijn verenigd. Soestdijk maakt onderdeel uit 

van een groep van oorspronkelijk circa twintig buitenplaatsen aan de oostkant van de Utrechtse 

Heuvelrug, in een gebied dat door zijn geomorfologische eigenschappen wordt aangeduid als 

de Laagte van Pijnenburg. Deze buitenplaatsen zijn merendeels door Amsterdamse families ge-

sticht in de zeventiende eeuw. 

 

De ruimtelijke hoofdstructuur is vooral gevormd door de orthogonale lay-out van lanen, die 

stamt uit de 18de eeuw. Een belangrijke tweede laag wordt gevormd door de landschappelijke 

aanleg van de 19de eeuw met een centrale vijver en gebogen lanen. 

 

In 2010 is door de ‘Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen’ een uitge-

breide verkenning naar de tuin-, park- en bosgeschiedenis van Soestdijk verricht. Enkele kwali-

teiten die in dit rapport worden genoemd zijn hieronder kort samengevat. 

• De verschillende delen waaruit Soestdijk bestaat (Paleispark, de Eult, Paardenbos, Roos-

terbos en de zuidelijke strook rond de Praamgracht), vormen tezamen een ensemble, maar 

zijn in losse delen verworven en nooit als geheel ontworpen; ook in de huidige situatie func-

tioneren ze relatief los van elkaar. 

• Het in de verkenning aangeduide cluster ‘Paleispark’ wordt gezien als identiteitsdrager van 

het gebied. 

• Ruimtelijk hoogtepunt van de landschappelijke aanleg is de axiale sequentie die wordt ge-

vormd door de Naald, Koningslaan, Amsterdamsestraatweg, voorplein, Paleis en land-

schapspark. 

• Het gebied rond de Praamgracht is van waarde als open groene ruimte; hier liep vroeger de 

Soestdijk waar het paleis zijn naam aan ontleent. 

• De Eult, het Paardenbos en het Roosterbos vormen een bosrijke omlijsting van het Paleis-

park. De Eult is in het bijzonder van cultuurhistorisch belang vanwege de nog vrijwel intacte 

18e eeuwse geometrische structuur. 

 

De tuin- en landschappelijke aanleg van Soestdijk is beschermd als Rijksmonument onder het 

nummer 531287. In de motivering wordt Soestdijk omschreven als waardevol vanwege de ont-

staans- en gebruiksgeschiedenis van de buitenplaats en haar band met de Oranjes. Soestdijk 

wordt gezien als een goed voorbeeld van een aanleg in 19de eeuwse landschapsstijl met oudere 

formele elementen en enkele karakteristieke vroeg-20ste -eeuwse tuindelen. Daarnaast heeft 

Soestdijk waarde vanwege de plaats in het oeuvre van de verschillende tuinarchitecten die aan 

de tuinen hebben gewerkt. Ook worden de ensemblewaarden en de functioneel-ruimtelijke rela-

tie ten opzichte van het Paleis en de omringende bos- en parkstructuren genoemd. 
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afbeelding 6: analyse van het plangebied in de periode 1702-1795 met de orthogonale lanenstructuren 
(bron: West8) 

 
afbeelding 7: analyse van het plangebied in de periode 1800-1850 met de landschappelijke tuinaanleg 
(bron: West8) 
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2.3 Natuurwaarden in het plangebied 

Het grootste deel van Landgoed Paleis Soestdijk bevindt zich binnen de contouren van Natuur-

netwerk Nederland (NNN). Een klein deel is gesitueerd binnen de Groene Contour, met als oog-

merk om bestaande landbouwgronden om te vormen tot natuurgebieden en zo de NNN te ver-

sterken. In afbeelding 8 is de begrenzing van het plangebied getoond ten opzichte van de NNN 

en Groene Contour. Voor de NNN en de Groene Contour heeft de provincie regels opgenomen 

ter bescherming (zie paragraaf 4.3.1.3).  

Het bosgebied maakt onderdeel uit van een groot aaneengesloten NNN gebied van de bossen 

rond Lage Vuursche tot aan Hilversum. Naar het zuiden en westen liggen diverse bos- en hei-

degebieden, met een aansluiting op de Utrechtse Heuvelrug. De gebieden worden doorsneden 

door lokale, regionale en rijkswegen.  

 

Het plangebied ligt in een oosthoek van het NNN gebied, waar het NNN grenst aan de be-

bouwde kommen van Baarn en Soest. In het geval van het plangebied zelf is sprake van een 

vrij robuust gebied. Het betreft geen langgerekt of smal gebied waar verstoring of versnippering 

grote gevolgen kunnen hebben. Mede door de aaneengeslotenheid van de verschillende habi-

tattypen binnen het plangebied ontstaat een robuust gebied. De oppervlakte vertaalt zich ook in 

het voorkomen van enkele specifieke soorten. De bos- en heidegebieden ten noorden en ten 

westen van het plangebied vormen een buffer rondom het gebied. De wegen ten oosten en ten 

zuiden vormen juist een harde begrenzing van het NNN gebied en vormen een barrière voor de 

aaneengeslotenheid. 

 

 
afbeelding 8: ligging plangebied in het Natuurnetwerk Nederland (donkergroen)  en Groene Contour (licht-
groen) (bron: Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie Utrecht) 

Het plangebied heeft vanwege de afgeslotenheid een waardevolle betekenis voor de natuur. 

Het terrein van Landgoed Paleis Soestdijk bestaat grotendeels uit bossen en parken met enkele 

open gebieden waarbij o.a. gemend bos, gemengd loof- of naaldhout en monoculturen van 
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naaldhout, beuk of eik aanwezig zijn. Binnen deze percelen zijn diverse lanen aanwezig, waar-

langs in veel gevallen laanbeplanting is toegepast in de vorm van beuk, eik en linde. Deze laan-

bomen zijn over het algemeen ouder dan de bomen in de omliggende bossen. Op de open 

plekken zijn graslanden aanwezig, die op sommige locaties vrij verruigd zijn. Daarnaast zijn er 

nog enkele poelen en watergangen aanwezig. 

 

De huidige kwaliteit van de aanwezige natuurbeheertypen zijn beschreven in het ecologisch on-

derzoek (zie ook paragraaf 5.6). Er zijn meerdere natuurbeheertypen in het plangebied aanwe-

zig. Het meest voorkomende beheertype in het plangebied is droogbos met productie (ca. 72,6 

hectare aan beheertype N16.03). De ecologische beoordeling hiervan is goed. Ook een groot 

deel van het gebied bestaat uit Dennen- eiken, en beukenbos (ca. 25,6 hectare beheertype 

N15.02). Op basis van de structuurkenmerken en de aanwezige vogelsoorten in dit type bos is 

de beoordeling dat het gaat om Dennen-, eiken-, en beukenbos van matige kwaliteit. 

De andere beheertypen die aanwezig zijn, zijn park- of stinzenbos, kruiden- en faunarijk gras-

land en zoete plas.  

 

Het gebied heeft een wisselende donkerte. Aan de oost- zuidzijde lopen de N234 en N221, 

welke verlicht zijn, waar veel verkeer over heen gaat. Naast lichtuitstraling van de wegen is er 

een zeer beperkte lichtuitstraling vanuit Soest. Rond het Paleis zelf is grootschalige verlichting 

aanwezig: aanlichting van het gebouw en verlichting van de direct omliggende paden. Het ma-

rechausseeterrein en de woningen hier op het terrein zijn deels verlicht, maar zeer beperkt, zo-

als enkele buitenlampen aan woningen. De toegangsweg heeft gewone straatverlichting. In het 

deelgebied aan de oostzijde van de Amsterdamsestraatweg is alleen de wegzijde goed verlicht. 

Het achterterrein is relatief donker.  

 

Het gebied rond het Paleis en het marechausseeterrein wordt dagelijks gebruikt door bewoners, 

werknemers, huurders en bezoekers. Op de afgesloten delen van het paleisterrein heerst er 

verder rust, met name op het achterste deel van de Paleistuin, ondanks de woningen en bewo-

ners. In de huidige situatie is het Paleisbos afgesloten voor bezoekers. De Paleistuin is alleen 

toegankelijk voor bezoekers gedurende openingstijden. Het marechausseeterrein is inmiddels 

overgedragen aan MeyerBergman. Enkele opstallen worden nog wel gebruikt door personeel 

van de Koninklijke Marechaussee.  

Voor de gebieden rond het Landgoed en het Marechausseeterrein geldt dat er zeer beperkte 

rust is. In de huidige situatie worden deze bossen intensief gebruikt door recreanten, hoofdza-

kelijk wandelaars, loslopende honden en mountainbikers. 

 

Er komt een grote diversiteit aan planten en dieren voor. Een deel van deze soorten is be-

schermd vanuit de Wet natuurbescherming. Zo komen binnen het plangebied momenteel di-

verse soorten vleermuizen, das, boommarter, broedvogelsoorten waarvan het nest jaarrond is 

beschermd, ringslang, levendbarende hagedis, hazelworm, heikikker, poelkikker en gevlekte 

witsnuitlibel in het gebied voor. Om een goed beeld te hebben is in de zomer van 2018 een uit-

gebreid soortenonderzoek gestart, wat na de zomer van 2019 is afgerond en op dit moment 

loopt nog nader onderzoek naar enkele specifieke soorten. In paragraaf 5.6 is het resultaat hier-

van toegelicht.  

2.4 Overige structuren 

De bestaande groenstructuur van Soestdijk kenmerkt zich door een grote diversiteit. Beuken, 

zomereiken, Amerikaanse eiken en lindes, maar ook grove dennen, sparren en lariks zijn in het 

parkbos aanwezig. In de open vlakken zijn struweel en heestergroepen (vooral rododendrons), 

te vinden. Deze vlakken variëren van grasland tot weides. gazon en akkers. 

 

In het oostelijk gebied van het paleisbos en aan de noordrand zijn bospercelen met grove den-

nen en lariks; deze gaan over in een gemengd loof- en naaldbos. Bij het Paleis is alleen ge-

mengd loofbos aanwezig. Binnen het bos zijn de lanen prominent aanwezig. De Hooilaan, de 

Watertorenlaan, de Amerikaanselaan en de lange Weide, net zoals het Reigerslaantje en het 

Boslaantje zijn gebaseerd op de oorspronkelijke structuur uit de 17e eeuw. De Willemlaan, 

Alexanderlaan en Sophialaan zijn toevoegingen van Zocher die rond 1815 zijn aangelegd. 
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Ook de Zochervijver dateert uit die tijd en is mogelijk gemaakt door een dam naar de Praam-

gracht te maken, waardoor het water in de vijver kunstmatig verhoogd is. Vanuit de Zochervijver 

gaat een watergang langs de Sophialaan verder langs het Christinalaantje terug naar de 

Praamgracht. Daar verbindt een extra watergang dit gedeelte opnieuw met de Zochervijver. In 

het midden van de vijver is een eiland gesitueerd met een diameter van circa 30 meter. En er is 

een fontein aangelegd in de vijver. 

2.5 Bebouwing 

2.5.1 Rijksmonumenten en karakteristieke bebouwing 

Zowel park- en tuinaanleg van Landgoed Soestdijk als de meeste gebouwen en de inrichtings-

elementen zijn beschermd als rijksmonument. In de vorige paragraaf is aandacht besteed aan 

de landschaps- en tuinhistorische waarden. 

 

De bebouwing en de objecten in de tuin en het park zijn van zeer grote cultuurhistorische 

waarde. Het Paleis is als rijksmonumentaal complex ingeschreven in het rijksmonumentenregis-

ter (complexnummer 531285). Het complex telt 31 afzonderlijke inschrijvingen. Buiten de park- 

en tuinaanleg en objecten daarbinnen (de vijver met beeldengroep, gietijzeren brug, brugleunin-

gen, Emmamonument, hondengraven, zonnewijzer, tuinvazen en tuinornamenten, hekwerk) zijn 

er 19 objecten die als gebouw kunnen worden aangemerkt. Het gaat daarbij aan de Paleiszijde 

van de Amsterdamsestraatweg om het Paleisgebouw zelf, de Oranjerie, de Watertoren, de IJs-

kelder met prieel, het Sportpaviljoen, het Wilhelminachâlet, het speelhuisje Ixienita, de jacht-

huisjes Prins Hendrik, Prins Willem en Prins Alexander, speelboerderij ’t Kraayenest, de park-

wachterswoning en twee wachthuisjes. Aan de andere zijde (het Herenhuiscluster) gaat het om 

de Intendantswoning, de Boerderij, het Logisgebouw, het Stalgebouw, de diensthuizen, de Ko-

ninklijke garage en, op enige afstand, de gedenknaald voor de prins van Oranje (buiten het 

plangebied gelaten). 

 

Met elkaar vertegenwoordigen de rijksmonumenten een grote cultuurhistorische waarde als 

overgeleverde getuigen van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Paleis en het 

omringende landgoed en in het bijzonder vanwege de onlosmakelijke verbintenis met het Huis 

van Oranje. Ze hebben een grote architectuurhistorische waarde als belangrijk voorbeeld van 

een koninklijk woonverblijf in Nederland. Bovendien zijn de opeenvolgende stijlperioden en de 

daarmee verbonden architecten en kunstenaars in de verschillende onderdelen van het com-

plex duidelijk herkenbaar. 

 



 

 

 

 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, Voorontwerp 16/105 

 

 
afbeelding 9: rijksmonumenten in het plangebied (bron: West 8) 

2.5.2 Overige bebouwing 

Verspreid over het Landgoed bevinden zich een aantal kleinere objecten zonder beschermde 

status: het zijn voor namelijk dienstwoningen en andere objecten. Hoewel niet beschermd, ver-

tegenwoordigen een aantal objecten wel een zekere cultuurhistorische waarde. Dat is niet het 

geval voor de relatief recente, grootschalige gebouwen in het Herenhuiscluster. Deze voorma-

lige schuur - en garagegebouwen hebben geen cultuurhistorische waarden. Ook de bebouwing 

op het Marechausseekazerneterrein, op enige afstand van het Paleis, heeft geen dusdanige 

cultuurhistorische betekenis dat het beschermd is en behouden moet worden. 

Aan de noordzijde, vlak bij het Marechausseeterrein en de toegang tot het Paardenbos bevindt 

zich het clubhuis van Scouting Merhula.  

2.6 Bereikbaarheid en parkeren 

Het landgoed is gelegen aan de Biltseweg (N234) en Amsterdamsestraatweg (N221) (beiden 

provinciale wegen). De Biltseweg sluit in het westen aan op de A27 en de Amsterdamsestraat-

weg vormt een belangrijke verbindingsroute vanaf Soest naar de A1.  

 

Het deelgebied aan de oostzijde van de Amsterdamsestraatweg is van de rest van het land-

goed gescheiden door deze laatste provinciale weg. Vanaf het kruispunt bij Soest tot ongeveer 

ter hoogte van de Intendantvilla geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur op de Amsterdam-

sestraatweg (binnen de bebouwde kom). Richting het noorden gaat dit over in 80 km/uur (buiten 

de bebouwde kom). 

 

Er zijn meerdere uitwegen die aansluiten op de Amsterdamsestraatweg. Aan de westzijde zijn 

er uitwegen ter hoogte van het Marechaussee terrein, twee ter hoogte van het parkeerterrein 

Dries en twee bij de voortuin van het Paleis. Aan de oostzijde is een klein parkeerterrein gele-

gen en bij het Herenhuiscluster is een inrit en vervolgens iets noordelijker de uitrit.. In het uiter-

ste westen is een besloten inrit die aantakt op de Biltseweg N234 ter hoogte van de kruising 

met de Koningsweg (onderdeel N221). 

 

In de omgeving van het landgoed zijn meerdere bushaltes gelegen. Bij de bezoekersingang is 

een halte en net ten zuiden van het kruispunt Amsterdamsestraatweg en Biltseweg is halte Co-

lenso. Buslijn 70 rijdt tussen treinstation Hilversum en treinstation Amersfoort-Centraal en komt 



 

 

 

 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, Voorontwerp 17/105 

 

ook langs treinstation Soestdijk (op 1,7 km afstand hemelsbreed). Station Baarn is op ca. 1,6 

km afstand hemelsbreed gelegen (20 minuten lopen).  

 

Paleis Soestdijk wordt ontsloten door een regionaal en lokaal fietsnetwerk. Langs de Amster-

damsestraatweg zijn aan weerzijden vrij liggende fietspaden. Daarnaast is de wens vanuit de 

gemeente Soest om het fietsnetwerk uit te breiden met een nieuwe fietsverbinding tussen Soest 

en Hilversum, welke aan de westzijde langs het plangebied loopt.  

 

 
afbeelding 10: Belangrijkste openbaarvervoerlijnen rond het plangebied (bron: reizen.keolis.nl/nl/utrecht/lij-

nen, uit Mobiliteitsonderzoek Goudappel Coffeng, 28 augustus 2019) 

Door de aanwezigheid van hekwerken is de bestaande padenstructuur binnen het landgoed niet 

zonder barrières vrij te volgen. Ook is de Amsterdamsestraatweg een barrière die het Heren-

huiscluster en het Paleis van elkaar scheidt. Het gehele Paleisbos heeft aanknopingen aan de 

bestaande padenstructuur van de Paleistuin; deze zijn nu niet doorlopend in verband met de 

beperkte toegankelijkheid van het Paleisbos. 

 

De belangrijkste parkeervoorziening is de Dries bij de bezoekersingang met 230 parkeerplaat-

sen. Ook is parkeergelegenheid op de Parade van ca. 100 parkeerplaatsen en bij de garage en 

moestuin respectievelijk nog 40 en 30 parkeerplaatsen. 

 

In het geval van evenementen zijn er in de huidige situatie in de omgeving tijdelijke parkeer-

voorzieningen waar dan gebruik van kan worden gemaakt. In totaal is er in een straal van ca. 

5 km een capaciteit van ca. 1.900 tot 3.700 parkeerplaatsen beschikbaar voor evenementen, 

los van de eigen parkeergelegenheid op het landgoed. De grootste en dichtstbijzijnde parkeer-

voorziening die bij evenementen is ingezet is het weiland langs de Praamgracht met 500 tot 

1.800 parkeerplaatsen. Echter, bij de behandeling van het voorontwerp heeft de raad op 15 juli 

2020 een motie aangenomen waarin is aangegeven dat het ongewenst is dat het weiland langs 

de Praamgracht in de toekomst nog gebruikt wordt als overloopparkeerterrein voor evenemen-

ten. Met de motie is het college verzocht om bij toekomstige evenementen geen ontheffing te 

verlenen om het weiland te gebruiken als (overloop)parkeerterrein. Onderstaande Tabel 3 toont 
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het overzicht van de locaties en de afstand tot het Paleis in de huidige situatie. In paragraaf 

5.7.2 is nader ingegaan op de toekomstige parkeersituatie bij evenementen. 

 

Parkeerterreinen bij Paleis Soestdijk  Aantal auto's max. 

Algemene parkeerplaats (bij begeleiding) 230 

Parade  100 

Garage  40 

Moestuin  30 

Totaal in plangebied  400 

   

Parkeerterreinen in de  omgeving Afstand tot Paleis Aantal auto's max. 

Weiland langs Praamgracht 1,0 km 500 - 1.800 

P+R Nijhof 4,0 km 330 - 830 

P+R Kasteel Groeneveld 4,3 km 250 

P+R Lage Vuursche 4,6 km 350 

P+R Bomencentrum 4,8 km 800 

Totaal buiten plangebied  2.230 – 4.030 

   
Totaal   2.630 – 4.430 

Tabel 3: parkeerlocaties Paleis Soestdijk en omgeving (bron: rapport ‘Parkeren en Evenementen Paleis 

Soestdijk’ Goudappel Coffeng, 17 december 2019) 
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3 Toekomstige situatie 

3.1 Voorgeschiedenis 

Na het overlijden van Prins Bernhard en Prinses Juliana kwam Paleis Soestdijk leeg te staan. 

Na jaren van bewoning door de koninklijke familie, moest het Rijk, als eigenaar van het paleis, 

op zoek naar een nieuwe bestemming voor het erfgoed. En dat is een proces van jaren gewor-

den, wat uiteindelijk resulteerde in de keuze om het paleis te verkopen. Voor het bestemmings-

plan zijn de belangrijkste stappen hieronder toegelicht. Met name van belang zijn de uitgangs-

punten die de afgelopen jaren zijn opgetekend in het proces.  

 
3.1.1 Het Rijk op zoek naar een nieuwe bestemming  

In 1971 werd het Rijk eigenaar van Soestdijk. Na het overlijden van Prins Bernhard en Prinses 

Juliana in 2004 is het Rijk begonnen met een zoektocht naar een nieuwe bestemming. Vooruit-

lopend daarop is gekozen om het Paleis open te stellen (publieksfunctie). Tussen december 

2006 en februari 2007 werden bewoners van Baarn en Soest als eerste uitgenodigd voor een 

rondleiding. Daarna was het paleis open voor iedereen met door openstelling met rondleidingen 

en culturele activiteiten.  

 

In de periode 2007-2010 is gezocht naar een nieuwe bestemming. De bedoeling was om voor 

eind 2010 een beslissing te nemen over een nieuwe bestemming. Er werden omgevingsanaly-

ses gemaakt, expertgesprekken gevoerd en voorbeeldprojecten geanalyseerd. Bestaande vi-

sies werden geïnventariseerd en ontbrekend (cultuurhistorisch, bouwtechnisch) onderzoek werd 

verricht. Alles zonder succes, met name door de financieel economische situatie rondom de 

herbestemming. In afwachting van betere tijden is in 2011 besloten de openstelling voort te zet-

ten en een nieuw kabinet de mogelijkheid te geven een besluit te nemen over de herbestem-

ming/ en/of voortzetting van de publieksopenstelling.   

 
3.1.2 Omgevingsvisie Paleis Soestdijk 2011 

Omdat het Rijk naar een andere functie zocht voor Paleis Soestdijk hebben de gemeente Baarn 

en Soest en de provincie Utrecht de Omgevingsvisie Paleis Soestdijk 2011 opgesteld. Het doel 

van deze visie was om het Rijk te verleiden het paleis een duurzame en publieke functie te ge-

ven. De gemeenten Baarn en Soest en de provincie Utrecht geven in de visie onder meer aan 

voor Soestdijk een duurzame, openbaar toegankelijke bestemming te ambiëren met toeristische 

en recreatieve voorzieningen, die bovendien de regionale identiteit versterkt. De visie sluit af 

met een maatregelenpakket. In de verkoopprocedure is de Omgevingsvisie één van de toet-

singskaders geweest voor de ingediende ideeën en plannen. De Omgevingsvisie is opgenomen 

als bijlage 1 bij de toelichting.  

 

Een gezamenlijke visie voor het Paleis 

In de visie staat beschreven dat in 2030 de tuin en het paleis een aantrekkelijke, publiek toe-

gankelijke poort voor de directe omgeving zijn. Dit is de ambitie waar de provincie Utrecht en 

gemeenten Baarn en Soest zich hard voor maken. Paleis en tuin vormen een poort voor de Vor-

stelijke Schakel, een belangrijk onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug. De poort moet door een 

pakket van voorzieningen en activiteiten grote aantallen bezoekers kunnen opvangen. Een suc-

cesvoorwaarde is dat de bereikbaarheid verbetert, dat er meer allure langs de Amsterdamse-

straatweg komt en passende horeca. Bovendien is een fijnmazig netwerk van wandel- en fiets-

routes nodig, ook voor reizigers die via de stations Baarn en Soest met de trein komen. 

 

Ook wijst de Omgevingsvisie Paleis Soestdijk op voldoende parkeergelegenheid, vooral als er 

bijzondere evenementen worden georganiseerd. Voor bezoekers met openbaar vervoer is het 
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paleis verbonden met twee treinstations via duidelijke en attractieve routes. Voor de partners 

die de visie hebben op- en vastgesteld staat vast dat het Paleis en de tuin een duurzame func-

tie moeten krijgen met openbare toegankelijkheid. 

 

De Omgevingsvisie Paleis Soestdijk schetst niet alleen vergezichten, maar levert ook een drie-

tal concrete maatregelenpakketten onder verschillende noemers: functionele inbedding, beleef-

baarheid en recreatieve draagkracht. Hieronder zijn de maatregelen weergegeven op kaart. 

Voor de planvorming vormen deze maatregelen een belangrijk uitgangspunt. 

 

Functionele inbedding: 

• Planologisch vastleggen van de bestaande parkeerplaats op het paleisterrein. 

• Realisatie van een locatie voor evenementen-parkeren. 

• Betere toegangsroutes vanaf station Baarn en Soestdijk. 

• Planologische ruimte voor kwalitatief hoogwaardige permanente horecagelegenheid in de 

Oranjerie. 

• Verbeteren van de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer op de twee bestaande gelijk-

vloerse kruisingen met de Amsterdamsestraatweg. Bij grote aantallen treinreizigers is een 

nieuwe ongelijkvloerse oversteek denkbaar. 

 

Beleefbaarheid 

• Grotere toegankelijkheid van de Paleistuin. 

• Verbeteren inrichting van de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van het Paleis. 

• Verwijderen van de parkeerplaats aan de kop van de Amsterdamsestraatweg draagt bij aan 

meer allure. 

 

Recreatieve draagkracht 

• Planologische ruimte voor hoogwaardige horeca in het stallen complex tegenover het Pa-

leis: versterkt de aantrekkelijkheid van het paleis als poort. 

• Mocht het Marechausseeterrein vrijkomen dan kan dit ruimte bieden voor parkeren of een 

bijdrage leveren aan de verbreding van functies die passen bij een poort naar de Heuvel-

rug. 

• Onderzoeken van de herbestemmingskansen van de Koninklijke Wachtkamers van station 

Baarn en Soestdijk. 

• Aanleggen van verbindende recreatieve routes tussen Paleis Soestdijk, Lage Vuursche en 

Kasteel Groeneveld. 
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afbeelding 11: kaart met Maatregelen (bron: Omgevingsvisie Paleis Soestdijk 2011, kaart 2) 
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3.1.3 Ronde Tafel Paleis Soestdijk 

Om te komen tot herbestemming van Soestdijk, is door de Ronde Tafel Paleis Soestdijk advies 

uitgebracht (juli 2015) aan de minister van BZK, die verantwoordelijk was voor het Rijksvast-

goedbedrijf. In dit advies is onderstreept dat, zoals met marktverkenningen van 2012 en 2014 

werd bevestigd, het rendabel exploiteren van dit type monumentaal vastgoed buitengewoon 

moeilijk is. Dat geldt zeker voor Soestdijk, waar groot onderhoud van het gebouw met vervan-

ging van de technische installaties nodig is, het (reguliere) onderhoud van het ensemble kost-

baar is en waar de mogelijkheden om bouwvolumes toe te voegen beperkt zijn. Zodoende is het 

is voor de toekomstige eigenaar essentieel dat het Rijk goede condities creëert voor particuliere 

investeringen in paleis en landgoed. 

 

De Ronde Tafel Soestdijk nam het initiatief om een aantal scenario`s en uitgangspunten te ont-

wikkelen voor de herbestemming van Soestdijk. Er waren welbeschouwd drie scenario’s: 

- Het sluiten van Paleis Soestdijk en alleen het noodzakelijk beheer uitvoeren, zonder re-

latie met eventueel toekomstig gebruik. De kosten voor dit scenario werden in 2015 ge-

schat op € 2 miljoen per jaar in een periode van drie jaar).  

- Het handhaven van de status quo waarin het paleis open is voor publiek en het beheer 

wordt gecontinueerd. De kosten voor dit scenario werden in 2015 geschat op € 2,5 mil-

joen per jaar in een periode van drie jaar). 

- Het uitnodigen van partijen om te komen met initiatieven voor een nieuwe bestemming 

van Soestdijk die kunnen bogen op een maatschappelijk gedragen en duurzame exploi-

tatie het rijk creëert de noodzakelijke condities om die ontwikkelingen te realiseren. On-

derhoud en renovatie vindt in het licht van nieuw toekomstig gebruik plaats, waardoor 

het niet was in te schatten.  

 

Voor dit derde scenario zijn in het advies van De Ronde Tafel uitgangspunten benoemd. Om 

met enige kans op succes een passende bestemming te vinden en om de verschillende exploi-

tatiemogelijkheden na te gaan, is een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan in ieder geval 

moet worden voldaan: 

• Het ensemble van paleis, park en bos is van grote cultuurhistorische waarde en behoort 

als geheel bijeen te blijven. 

• Het landgoed maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, nu het Natuurnetwerk 

Nederland geheten. Dit onderstreept de natuurlijke kwaliteiten, geeft flora en fauna 

voorrang bij nieuwe ontwikkelingen en stelt daarmee eisen aan het gebruik. 

• Van het paleis vormt het middendeel (corps de logis) de essentie van ‘het verhaal van 

de plek’. Het verdient te worden gerestaureerd. 

• De façade vormt een beeldbepalend element en moet dus worden behouden. 

• Het landgoed moet toegankelijk blijven voor het publiek. 

 

Er is bij het formuleren van de uitgangspunten bewust aansluiting gezocht bij de ‘Omgevingsvi-

sie Paleis Soestdijk’ (2011). De uitgangspunten voor het zoeken van een bestemming vormen 

ook de randvoorwaarden voor nieuwe gebruiksmogelijkheden. Binnen deze uitgangspunten 

biedt het paleis zelf genoeg flexibiliteit om, ook bouwkundige, veranderingen door te voeren 

zonder de cultuurhistorische essenties te schaden. Zij kunnen de architectonische kwaliteiten 

zelfs ten goede komen. Een nieuwe bestemming kan worden gevonden binnen onderschei-

dende en maatschappelijk relevante thema’s waarin Nederland internationaal excelleert en die 

nieuwe generaties inspireert. Van daaruit kan Soestdijk zich ontwikkelen tot internationaal po-

dium voor kennisuitwisseling, innovatie en samenwerking, gericht op een breed publiek. Eigen-

dom van Soestdijk ligt uiteindelijk bij één partij. 

 
3.1.4 Verkoopprocedure 

Nadat in 2015 advies is uitgebracht door de Ronde Tafel Paleis Soestdijk, is besloten het Paleis 

Soestdijk via een verkoopprocedure in de markt te zetten. In het kader van deze procedure zijn 

de bovengenoemde uitgangspunten meegegeven. Een onafhankelijke commissie heeft de inge-

diende plannen getoetst aan beoordelingscriteria, te weten: 

1. Een duurzame en passende herbestemming van Landgoed Paleis Soestdijk. 

2. Een zorgvuldige restauratie, transformatie en eventuele uitbreiding van park en gebouwen. 
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3. Een exploitatie, onderhoud en beheer gericht op langdurige instandhouding van het ensem-

ble.  

4. Een integraal en haalbaar plan (passend binnen de beleidsdoelen en zodanig dat de beno-

digde vergunningen kunnen worden verkregen). 

5. Financieel solide. 

 

Op 8 juni 2017 heeft de Minister van BZK de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uit-

komsten van het verkoopproces m.b.t. de ontwikkeling van Paleis Soestdijk. Het consortium 

Made by Holland heeft de gunning gewonnen. De overdracht vond op 20 december 2017 

plaats. Voor het bestemmingsplan is het plan ‘Made By Holland’ het vertrekpunt en de rand-

voorwaarden en doelstellingen blijven uitgangspunt voor verdere planvorming. Het plan ‘Made 

By Holland’ is beschreven in paragraaf 3.2 hieronder. 

3.2 Ambities Made by Holland 

3.2.1 Paleis Soestdijk: Podium van innoverend en ondernemend Nederland 

Het voorliggende bestemmingsplan is erop gericht om de doelstellingen van het programma 

voor het Landgoed Paleis Soestdijk planologisch / ruimtelijk mogelijk te maken.  

Duurzame instandhouding van dit iconische nationale erfgoed is een doel op zich, maar 

het gaat om meer dan alleen het vullen van een leeg Paleis. De herontwikkeling wordt 

gezien als middel om een hoger maatschappelijk en economisch doel te bereiken.  

Het doel is meer kennis van en waardering voor de innovatiekracht en het excellente onderne-

merschap in de Nederlandse maakindustrie en kennistechnologie en een groter besef van de 

mogelijkheden die daar zijn voor nieuwe generaties ondernemers en werknemers. Het voorne-

men is de iconische waarde van het Paleis te gebruiken om te laten zien wat Nederland vermag 

waar het gaat om kwaliteit en innovatie en om een aantal belangrijke vraagstukken waar onze 

samenleving mee geconfronteerd wordt te adresseren.  

 

Het programma Paleis Soestdijk laat zien en beleven hoe ons kleine land op meerdere gebie-

den een substantiële bijdrage levert aan de grote uitdagingen waarvoor Nederland de komende 

decennia geplaatst ziet en meer specifiek de ‘Sustainable Development Goals’ die de 

Verenigde Naties zich hebben gesteld. 

 

Nederlandse ondernemingen onderscheiden zich wereldwijd met innovatieve oplossingen en 

technologische verbetering, in het bijzonder op het gebied van watermanagement, agricultuur 

en voeding, energie en gezondheid en levenswetenschappen. Kennisinstellingen doen dat met 

wetenschappelijk onderzoek, bedrijven vertalen dat naar concrete producten die in de praktijk 

toegepast kunnen worden. 

 

Paleis Soestdijk wil mensen met een briljant idee een steun in de rug geven door ze de moge-

lijkheid te bieden zich te presenteren en door ze samen te brengen met investeerders en produ-

centen. Om dit doel te verwezenlijken wordt in en rond Paleis Soestdijk een podium en platform 

gecreëerd waar gevestigde bedrijven en instellingen, jonge ondernemers en iedereen met on-

derscheidende ideeën zich kunnen presenteren aan elkaar, aan een breed publiek, en aan spe-

cifieke doelgroepen.  

 

Het koninklijke landgoed in Baarn is een uitgelezen locatie voor datgene dat Paleis Soestdijk wil 

zijn: het staat symbool voor het collectieve vermogen en is van oudsher een plek waar we dat 

aan elkaar en aan het buitenland hebben laten zien.  
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Ambitie 

Een iconisch paleis en landgoed in het hart van Nederland, sinds generaties verbonden met ons 

land. Symbool van continuïteit, voorspoed en samenhang van Nederland. Paleis Soestdijk is al 

eeuwenlang een plek waar mensen elkaar ontmoeten en zich voor elkaar openstellen. Een ven-

ster op de wereld. 

 

Profiel 

Paleis Soestdijk bestaat uit de Parade, het Paleis en het Park, al deze onderdelen zijn met elkaar 

verbonden en vormen gezamenlijk “Paleis Soestdijk”. De verschillende onderdelen hebben een 

duidelijk eigen signatuur, een unieke aantrekkingskracht en zijn los van elkaar te bezoeken. Maar 

zij vormen nadrukkelijk wel een samenhangend geheel. Paleis Soestdijk is zowel podium, decor 

als buitenplaats. 

 

Opgave 

De opgave is een transitie realiseren met als kerndoelen: van Besloten naar Open, van Mono-

functioneel naar Multifunctioneel, van Historie naar Innovatie, van Nederland naar de Wereld, 

van Exclusief naar Excellent, van Monarchie naar Magie. 

 

Thema’s 

De thema’s die centraal staan op Paleis Soestdijk zijn de sectoren waar Nederland in uitblinkt en 

waarmee we internationaal toonaangevend zijn: Water, Energie, Gezondheid en Levensweten-

schappen, Agricultuur en Voeding. De thema’s hebben innovatiekracht en (sociaal)maatschap-

pelijke impact als onderliggende waarde. 

Tabel 4: de kern van het plan ‘Made by Holland ‘ 

Voor deze ambities zijn verschillende ruimtelijke voorzieningen nodig om de activiteiten (confe-

renties, lezingen, presentaties, exposities, demonstraties, rondleidingen, workshops, prijsuitrei-

kingen, et cetera) goed te laten functioneren en wel zo, dat het financieel duurzaam en pro-

grammatisch flexibel en dynamisch is en blijft. De podium- en platformfunctie kan niet uit de verf 

komen zonder faciliteiten als een auditorium, voldoende vergader-, presentatie- en bijeenkomst-

ruimtes, voldoende horecafaciliteiten voor uiteenlopende klantgroepen en een bij de podium-

functie aansluitend hotelprogramma. 

 

Het vernieuwde Soestdijk presenteert een innovatief en inspirerend programma op basis van 

vier pijlers: Podium, Platform, Praktijk en Historie. Deze pijlers zijn terug te vinden in de deelge-

bieden Paleis, Park en Parade. Soestdijk is een prachtige locatie met fraaie gebouwen. Het fun-

geert als een poort naar het Nationaal Park Heuvelrug en is een Toeristisch Overstappunt 

(TOP). Met de brede podiumfunctie van Paleis Soestdijk wordt het als destinatie alleen maar 

aantrekkelijker. De grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het landgoed wor-

den gekoesterd en het Paleis en de andere monumenten, tuin, park en bos worden opengesteld 

voor iedereen. Het programma zal voor alle doelgroepen aantrekkelijke elementen kennen.  
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afbeelding 12: thema’s (bron: Plan van Aanpak Paleis Soestdijk) 

3.2.2 Maatschappelijke en economische impact 

Het planconcept voor Soestdijk, zoals beschreven in paragraaf 3.2, heeft op diverse manieren 

een maatschappelijke en economische impact. Op jaarbasis worden 400.000 bezoekers ver-

wacht, verdeeld over de publieksexpo, de conferentie- en ontmoetingsfunctie en het educatieve 

programma. Daar komen de bezoekers nog bij die in de zomerperiode komen naar concerten 

en andere evenementen. Daarmee wordt het Landgoed Paleis Soestdijk een aantrekkelijke 

pleisterplaats voor bezoekers uit de eigen regio, maar ook uit de rest van Nederland en het bui-

tenland. Ook voor het imago van Baarn als bestemming voor hoogwaardig toerisme is de her-

ontwikkeling van Paleis Soestdijk van toegevoegde waarde.  

 

Uiteraard zullen er ook economische effecten zijn voor het bedrijfsleven in Baarn en Soest. Al-

lereerst is er de toename van de directe werkgelegenheid met enkele tientallen banen bij de 

kernorganisatie die de exploitatie van het Landgoed zal gaan verzorgen. Daarnaast is een posi-

tieve impact te verwachten op de werkgelegenheid in het omliggende gebied. Tijdens de evene-

menten in 2018 en 2019 bleek reeds dat de bezoekers hun bezoek aan Paleis Soestdijk vaak 

combineerden met een verblijf in de omgeving met de bijbehorende bestedingsimpuls van 

dien1. Tot slot zal Paleis Soestdijk letterlijk een etalage zijn van de toepassing van vernieu-

wende ideeën voor de verduurzaming van gebouwen en terreinen en daarmee ook een podium 

zijn voor innovatieve ondernemers uit de regio en daarbuiten. 

3.3 Natuurvisie 

De toekomst van het paleis hangt nauw samen met de waardevolle cultuurhistorische kwalitei-

ten, maar net zo goed ook met de unieke landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Om de 

natuur volwaardig mee te nemen in de herbestemming is een natuurvisie voor het landgoed op-

gesteld. Deze natuurvisie is uitgebreid beschreven in het rapport Toetsing Natuurnetwerk 

 
1 Baarnse Courant, 20 jun 2018 en 5 augustus 2019. 
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Nederland Paleis Soestdijk’ (Arcadis, mei 2020), opgenomen in bijlage 7 bij de toelichting. Hier 

is de kern van de visie samengevat.  

De natuurvisie van Paleis Soestdijk is gebaseerd op de landelijke, provinciale en regionale vi-

sies. Binnen het landgoed van Paleis Soestdijk wordt gezocht naar een goede balans waarbij 

de natuur in haar totaliteit wordt versterkt en per saldo niet op achteruit gaat.  

 

De Natuurvisie voor Soestdijk is opgebouwd uit de volgende pijlers: 

• Hanteren van een zonering van rust naar dynamisch; 

• Verbeteren van de robuustheid en aaneengeslotenheid in het plangebied 

• Verbeteren van de verbinding met aangrenzende NNN gebieden; 

• Verbeteren natuurwaarden  

• Uitbreiden bestemming natuur binnen het plangebied. 

• Verbeteren kansen voor bijzondere soorten / icoonsoorten;  

• Zoveel als mogelijk beperken van de impact van de ruimtelijke ontwikkelingen; 

 
3.3.1 Zonering  

Het Landgoed Paleis Soestdijk is onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug. In de gebiedsvisie 

‘Heel de Heuvelrug’ is gezocht naar een afweging tussen de belangen van natuur, cultuur en 

recreatie, wat heeft geresulteerd in het aanbrengen van een zonering met de gradiënten rustig, 

gemoedelijk, levendig en dynamisch. De gedachte achter de zonering is dat er zo gebieden zijn 

waar de natuur de rust kan krijgen en gebieden waar de recreatie juist de ruimte krijgt. Zo kun-

nen de belangen tussen natuur, cultuur en recreatie samen gaan.  

 

Het Landgoed Paleis Soestdijk is grotendeels aangemerkt met de zonering dynamisch en deels 

met de zonering levendig. Dit komt omdat Paleis Soestdijk in de gebiedsvisie (net als in de Om-

gevingsvisie) wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het te versterken recreatief netwerk 

en een voorportaal voor de recreant tot de Utrechtse Heuvelrug. Aangrenzende bossen of hei-

deterreinen zijn in beperkte mate aangemerkt met de zoneringen gemoedelijk of rustig.  

 

Ondanks dat het landgoed ligt in de dynamische zone, is er ook in het plangebied een nader 

onderscheid aan te brengen in de zonering. Het dynamische gebied concentreert zich rond het 

Paleis en in de Paleistuin. Hier zullen de activiteiten en evenementen plaatsvinden. Vervolgens 

kan het grootste deel van het landgoed als rustzone fungeren. Dit gebied staat volledig in dienst 

van de natuur en hier wordt dan ook nadrukkelijk ingezet op het versterken van natuurwaarden. 
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afbeelding 13: Natuurvisie voor Landgoed Paleis Soestdijk (bron: West8) 

Om een geleidelijke overgang te creëren tussen de dynamische en rustige zone, wordt een 

overgangszone ingericht middels de Hertenkamp en het sportcomplex. Er wordt ingezet op het 

verbeteren van de natuurwaarden van de Hertenkamp (zie par. 3.3.3). Het sportcomplex wordt 

een plek waar alleen onder begeleiding boswandelingen door het gebied mogen plaatsvinden 

en bezoekers niet van de paden mogen wijken. Fietsers en honden zijn niet toegestaan. Voor 

het hele park geldt dat tussen zonsondergang en zonsopgang geen bezoekers toegestaan zijn. 

Ook is het bos niet toegankelijk voor honden en fietsers. Het Hertenkamp is gedurende het 

broedseizoen afgesloten tussen 15 maart en 15 juli. Hierdoor wordt recreatie wel mogelijk ge-

maakt, maar op een duurzame en educatieve manier waarbij sterk rekening wordt gehouden 

met aanwezige en nieuwe natuurwaarden. 

 

Naast het aanbrengen van een zonering van dynamisch naar rustig, wordt er tevens ingezet op 

het behoud en daar waar mogelijk versterken van natuurwaarden in de Paleis tuin, Alexander-

kwartier en Parade. Hierdoor blijven deze gebieden toch een aantrekkelijk leefgebied voor de 

soorten die er nu ook voor komen. In het bosgebied op het landgoed wordt ingezet op het ver-

sterken van de natuurwaarden. Door kwalitatief verbeteren van dit rustige bosgebied, gaat dit 

gebied functioneren als een zeer geschikt leefgebied voor bijzondere soorten. In deze kern kun-

nen soorten zich vestigen en verder spreiden. Daarnaast worden nieuwe waarden toegevoegd. 

De beoogde doelen, o.a. kruiden- en faunarijk grasland en dennen-, eiken-, en beukenbos be-

horen tot de ambities binnen het NNN van de provincie Utrecht. 

 

De robuustheid en aaneengeslotenheid zijn van groot belang binnen Paleis Soestdijk. In de zo-

nering dynamisch is van belang dat de aaneengeslotenheid wordt behouden doormiddel van 

natuurlijke overgangen en verbindingen. Deze worden dan ook behouden of verbeterd. De 

N221 en N234 vormen twee harde barrières in deze aaneengeslotenheid. De robuustheid wordt 

bepaald door de omvang, kwaliteit en gevoeligheid voor invloeden van buiten het gebied. Door-

dat het gebied met zonering rustig vrij groot is en er een overgangszone aanwezig is tussen de 

zonering dynamisch wordt het gebied robuust ingericht. Daarnaast worden er aan de randen 

van Paleis Soestdijk gebieden beter verbonden of toegevoegd aan het areaal. Hierdoor neemt 

de robuustheid sterk toe.  
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Binnen Paleis Soestdijk is het voorkomen van bijzondere soorten, icoonsoorten, bekend. Het 

gaat om de franjestaart, veldkrekel en ringslang. Dit zijn typische soorten voor oude landgoe-

deren met een afwisseling van opengebied en goed ontwikkelde (loof)bossen. Deze soorten, 

maar ook de soorten die de icoonsoorten vertegenwoordigen, zullen profiteren van o.a. verbe-

terde kwaliteit, betere verbindingen met aangrenzende gebieden en toename van verschillende 

biotopen. Op die manier wordt het voorkomen van deze soorten voor lange termijn veiligge-

steld. 

 
3.3.2 Robuustheid en aaneengeslotenheid en verbinding met omliggende NNN gebieden 

Gezien de N221 de gronden van Paleis Soestdijk splitst en de N234 aan de zuidzijde een harde 

grens vormen is het van groot belang dat de verbindingen voor fauna worden verbeterd. Voor 

de verbindingen met aangrenzende natuurgebieden ten noorden en ten westen is dit niet nood-

zakelijk. Door het verbeteren van verbindingen tussen aangrenzende gronden en het Baarnse 

bos kan fauna de rustige zone op het landgoed Paleis Soestdijk makkelijk bereiken, maar ook 

vanuit het landgoed Paleis Soestdijk verder verspreiden.  

 

Daarnaast neemt voor een aantal soorten het potentiele foerageergebied toe, doordat dage-

lijkse migraties tussen gebieden mogelijk gemaakt worden. In de omgeving liggen diverse over-

gangsgebieden, zoals bosranden en kruidenrijke graslanden, welke niet tot nauwelijks bereik-

baar zijn. Deze overgangsgebieden zijn vaak waardevolle gebieden met veel (bio)diversiteit en 

kunnen functioneren als foerageergebied of als migratieroute. Omdat de huidige migratieroutes 

voor met name reptielen en kleine zoogdieren beperkt zijn vanwege de omliggende provinciale 

wegen worden er ook maatregelen getroffen om deze verbindingen te verbeteren. Door popula-

ties met elkaar te verbinden neemt de robuustheid toe en profiteren soorten daarvan middels 

genetische uitwisseling. Door het verbeteren van de kwaliteit, robuustheid en verbindingsfunc-

ties wordt het leefgebied van bijzondere soorten sterk verbeterd. 

 

Om de verbindingen te realiseren en de aaneengeslotenheid te verbeteren worden in zowel de 

N221 en N234 twee faunapassages voorgesteld. De faunatunnels dienen functioneel te zijn 

voor reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren (inclusief das). 

 
3.3.3 Verbeteren bestaande natuurwaarden 

Herontwikkeling Hertenkamp 

Voor de Hertenkamp geldt dat de huidige waarden laag zijn gezien de hoge begrazingsdruk van 

damherten. Voor de Hertenkamp wordt een herinrichtingsplan opgesteld om dit gebied te ont-

wikkelen tot een gebied met hoge natuurkwaliteiten. Door het weghalen van de damherten kan 

het gebied zich gaan ontwikkelen. Jonge bomen en struiken krijgen weer mogelijkheden om uit 

te groeien, eventueel na het bloot leggen van zaadbanken, waardoor een natuurlijker gebied 

ontstaat. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de huidige beheertypes Park- en stinzenbos en Krui-

den- en faunarijke graslanden.  

 

Ook worden de oeverzones rond de Hertenkamp aangepast tot een natuurvriendelijke gradiënt. 

Door een meer geleidelijke oeverzone kan de diversiteit van met name planten en insecten toe-

nemen en bevordert de passeerbaarheid voor kleine en grote zoogdieren. En er wordt een 

nieuw verblijf voor vleermuizen gerealiseerd nabij de watergangen, welke op termijn als verblijf-

plaats voor vleermuizen (bijzondere soorten) gaat dienen.  

 

De kwaliteitsimpuls voor de Hertenkamp draagt hoofdzakelijk bij aan de bestaande en poten-

tiele kwaliteiten, maar ook de robuustheid en de aanwezigheid van bijzondere soorten. Op korte 

termijn zijn effecten te verwachten, maar met name wanneer de Hertenkamp zich kan ontwikke-

len ontstaan op lange termijn zeer positieve effecten. 

 

Verbeteren watervoerbaarheid Paleistuin 

In de huidige situatie kent de waterdoorvoerendheid van de wateren binnen Paleistuin een grote 

schommeling. In de zomer staan wateren vaak droog, waarbij er in de winter doorgaans vol-

doende water beschikbaar is via de Praamgracht. Om de watervoerbaarheid te verbeteren 

wordt de gracht rond de huidige Hertenkamp uitgebaggerd, verdiept en wordt er een natuur-

vriendelijke oever aangelegd. Op deze manier kan het water langer vastgehouden worden 
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binnen het landgoed en wordt het droogvallen van wateren beperkt of voorkomen. Door het 

aanleggen van natuurvriendelijke oevers ontstaat er meer diversiteit voor flora en fauna (zie ook 

Herontwikkeling Hertenkamp). Daarnaast wordt het areaal zoete plas uitgebreid, waardoor het 

leefgebied van diverse soorten toeneemt. 

 

Beheerplan Paleis Soestdijk 

Met de voorgenomen ontwikkeling is het noodzakelijk om voor het gehele terrein een beheer-

plan op te stellen om de natuurkwaliteiten op de korte en lange termijn te kunnen borgen. Daar-

naast voorziet het beheerplan niet alleen in het beheer en verbetering van natuur, maar is een 

aanvullende en belangrijke kwaliteitswinst de continuïteit van het landgoed met bijbehorende 

beheer waardoor de natuuraarden ook voor de lange termijn geborgd kunnen worden. 

 

Ter versterking van de bestaande en potentiële waarden wordt ingezet op het opstellen van een 

beheerplan voor het hele landgoed met als doel te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van 

de natuur. Met name de kwaliteit van het beheertype dennen-, eiken-, en beukenbos kan verbe-

terd worden. Het beheertype dennen-, eiken-, en beukenbos is een ambitie met de prioriteit 3 

(van de provincie Utrecht). Het kwalitatief verbeteren van de aanwezige delen met dit beheer-

type en het omvormen van de delen die bestaan uit droog bos met productie naar dennen-, ei-

ken-, en beukenbos is dan ook een verbetering die goed aansluit bij de natuurdoelen van de 

provincie. 

 
3.3.4 Uitbreiding bestemming Natuur binnen plangebied 

Binnen de begrenzing van het plangebied wordt het oppervlakte met de bestemming natuur ver-

groot. Dit wordt gerealiseerd door gronden die nu de bestemming Maatschappelijk hebben te 

bestemmen voor natuur. Het gaat onder meer om de gronden tussen het Paleis en de Bilt-

seweg, gronden ten oosten van het Herenhuiscluster en gronden bij het Marechausseeterrein 

rond de Boterberg. Daar staat tegenover dat op verschillende plekken meer bebouwing komt 

dan in de huidige situatie binnen de bestemming toegestaan is. In totaal zal sprake zijn van een 

positieve balans voor de oppervlakte aan natuur. Zie voor de details paragraaf 5.6.  

 
3.3.5 Verbeteren kansen voor bijzondere soorten 

Binnen Paleis Soestdijk is het voorkomen van bijzondere soorten, icoonsoorten, bekend. Het 

gaat om de franjestaart (vleermuissoort), de veldkrekel en de ringslang. Daarnaast komen er 

ook vogels voor die broedgelegenheid afhankelijk zijn holtes in bomen. Dit zijn typische soorten 

voor oude landgoederen met een afwisseling van opengebied en goed ontwikkelde (loof)bos-

sen. Om de omstandigheden te verbeteren voor deze soorten worden de volgende maatregelen 

getroffen: 

• Aanleg van minimaal drie broeihopen voor ringslang; 

• Ophangen van vleermuiskasten voor boombewonende vleermuizen, 40 kleine kasten (zo-

mer/paarverblijf) en 10 grote kraam/winterverblijfplaatsen); 

• Ophangen van 50 nestkasten voor holtebroeders (vogels) 

 
3.3.6 Beperken van de impact van de ruimtelijke ontwikkelingen 

De natuurvisie zet in op een duidelijke zonering in het plangebied met betere verbindingen en 

beter functionerende bestaande natuurgebieden. Zo wordt een robuust natuurraamwerk gecre-

eerd, waarbinnen de herbestemming van het Paleis plaats kan vinden. Vervolgens wordt met 

de nieuwe functies en nieuwe bebouwing zo goed mogelijk rekening gehouden met specifiek 

aangetroffen beschermde flora en fauna. De belangrijkste eerste stap is dan ook altijd om een 

goede afweging te maken waarbij gekeken wordt naar de impact die de ontwikkeling of activiteit 

kan hebben op natuurwaarden. Dit is in de ecologische onderzoeken die voor het bestemmings-

plan zijn uitgevoerd beoordeeld en afgewogen. De ontwikkeling van de woonwijk is hierin mis-

schien wel de belangrijkste opgave die de aandacht vraagt. Daarom zijn specifieke eisen en 

maatregelen vanuit de natuuropgave voor dit gebied geformuleerd.  

 

Natuurinclusief ontwikkelen van de nieuwe woonwijk 

Gezien de ligging van de nieuwe woningen bij het Marechausseeterrein in het bos is een na-

tuurinclusieve inrichting niet alleen van belang voor de inpassing van de woonwijk in de omge-

ving maar ook voor de flora en fauna. In en rond bebouwing en ingerichte groenzones kunnen 
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diverse dieren- en plantensoorten leefgebied of foerageergebied hebben. Daarnaast kan door 

een natuurinclusieve inrichting de barrière werking voor kleine zoogdieren maar ook vogels 

voorkomen worden. Dit kan door geleiding in de vorm van ontwikkelde groenstroken aan te 

brengen. Het ambitieniveau op het Alexanderkwartier is het beheertype N.15.02 Dennen-, ei-

ken- en beukenbos, waarbij soort specifieke maatregelen (takkenrillen, waterpartijen etc.) op 

een natuurlijke manier worden verwerkt. 

 

Aangrenzend op voorzieningen voor waterberging kunnen ruigtestroken ingericht worden waar 

onder andere reptielen en amfibieën van kunnen profiteren. Naast de versterking van het na-

tuurlijk areaal rond de bebouwing, kunnen de gebouwen zelf ook potentiële waarde voor de na-

tuur bezitten. Afhankelijk van de bebouwing en locatie wordt gekeken naar het treffen van maat-

regelen voor insecten, vleermuizen of vogels. Deze maatregelen dragen op korte termijn bij aan 

de bestaande en potentiële waarden en bijzondere soorten.  

 

Concrete randvoorwaarden voor de verkaveling zijn: 

• Geen ruimtebeslag binnen aangewezen boskernen; 

• Inrichting van de open ruimtes aansluitend bij ambitieniveau voor het beheertype N.15.02 

Dennen-, eiken- en beukenbos 

• Verkaveling wordt afgestemd op de aanwezigheid van (beschermde) natuurwaarden. 

 

De te realiseren woningen dienen vervolgens te voldoen aan de laatste regels van nieuwbouw 

t.a.v. duurzaamheid en worden ingepast in de natuurlijke omgeving waarin deze komen te lig-

gen. De ambitie is dat de woningen een duurzaam en natuurlijk karakter krijgen. Concreet bete-

kent dit: 

• Nestvoorzieningen voor vogels worden toegepast in de bebouwing; 

• Nestvoorzieningen voor vleermuizen worden toegepast in de bebouwing; 

• Toepassen van groene daken met ambitieniveau: mos en sedumplanten; 

• Toepassen van natuurvriendelijke verlichting; 

• Toepassen van inheemse beplanting; 

• Natuurlijke inrichting van de leefomgeving met waterpartijen met natuurvriendelijke oevers 

en passeerbare zones voor kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. 

 

Het plan voor de nieuwe woonwijk is in meer detail beschreven in paragraaf 3.4.6.  

3.4 Deelgebieden  

Het plangebied is opgedeeld in meerdere deelgebieden, te weten: 

• Paleistuin 

• Anna Amaliaoord 

• De Dries 

• Hertenkamp en sportpaviljoen 

• Parade 

• Alexanderkwartier 

• Scouting locatie 

 

Per deelgebied is hieronder ingegaan op de beoogde toekomstige situatie en de ruimtelijke 

randvoorwaarden. De verschillende deelplannen zijn niet volledig uitgewerkt tot op bouwplanni-

veau. Dit betekent dat er in het bestemmingsplan ruimte nodig is voor maatwerkoplossingen in 

de verdere planuitvoering. De ruimtelijke randvoorwaarden zijn hierin leidend en daarom ook 

overgenomen in de planregels en op de verbeelding.  

 

Aansluitend is ingegaan op de plannen voor de evenementen en de paviljoens.  
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afbeelding 14: deelgebieden binnen het plangebied (bron: West8) 

3.4.1 Paleistuin 

Het park rondom het Paleis vormt een belangrijk onderdeel van het betaalde bezoek aan Paleis 

Soestdijk. Naast wat kleine aanpassingen aan het einde van de negentiende en midden twintig-

ste eeuw, is het resultaat van Zochers ontwerp nog steeds het meest zichtbaar, zij het nu in een 

verwilderde en ‘doorgegroeide’ versie. Het park wordt gerestaureerd, onder het motto ‘verder 

met Zocher’, maar het aansluiten op het 17eeuwse lanenstelsel wordt niet uitgesloten. 

 

Het openbare (betaalde) gedeelte van het park omvat de binnenzijde van de ‘waterslinger’ van 

Zocher rondom het hertenkamp. De centrale ingang van dit onderdeel van het park is naast het 

sportpaviljoen. In het park, dat straks weer in zijn volle glorie te zien is, bevindt zich daar een 

aantal bijzondere gebouwen, paviljoens en installaties; soms nieuw, soms bestaand. Enkele ge-

bouwen spelen een belangrijke rol in het concept van Made by Holland. In de gebouwen wordt 

aandacht besteed aan de vier bekende thema’s (water, agricultuur & voeding, energie en ge-

zondheid). 
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afbeelding 15: openbare en betaalde zones 

 
3.4.1.1 Voortuin 

Aan de voorzijde van het Paleis is een waterwerk gepland. Dit wordt een installatie van water 

die ook iets vertelt over watermanagement en de toekomstige uitdagingen voor Nederland en 

de wereld. Bij aanpassingen in de voortuin dient een symmetrische opzet leidend te zijn. Het 

waterwerk (misschien twee symmetrische fonteinen) mag niet het zicht vanaf het hart van het 

Paleis naar de Koningsnaald onderbreken en moet een ondergeschikt onderdeel van het voor-

plein worden. Als een waterbassin gerealiseerd wordt moet deze aan de regelgeving (kindvrien-

delijk) voldoen om ongelukken te voorkomen. De afmetingen van de installatie blijven beperkt 

op het centrale gazon van het voorplein. Er is extra aandacht te besteden aan onderwerpen zo-

als ondergrondse infrastructuur in verband met te verwachten archeologische restanten. 
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afbeelding 16: zoekgebied waterwerk in de voortuin (bron: Randvoorwaarden ruimtelijke interventies, 

West8, 1 december 2019) 

 
3.4.1.2 Nieuwe entree 

Om de toegankelijkheid en de logistiek van het Paleis te ver beteren is aan de achterzijde een 

nieuwe entree gepland. Door de nieuwe entree kan een gelijkvloerse toegang naar het Paleis 

via een hellingbaan gerealiseerd worden. Via het Souterrain van het Paleis worden de zijvleu-

gels en het corps de logis onafhankelijk van elkaar toegankelijk. De nieuwe entree is een toe-

voeging aan het Paleis die een vloeiende overgang van binnen naar buiten mogelijk maakt. Hier 

kunnen gasten op het verhoogde terras buiten worden verwelkomt.  

 

Om de looproute te optimaliseren wordt de uitbouw van het zwembad uit 1971 weggehaald, zo-

dat een veel evenwichtiger beeld kan ontstaan. Bovendien wordt dan de oorspronkelijke ellips-

vormige uitbouw van de filmzaal weer zichtbaar. 

 

De maximale afmetingen van de nieuwe entree zijn gebaseerd op de afstand van de nieuwe en-

tree naar de Zochervijver (hier is een natuurlijke helling die maatgevend is), en de breedte van 

het Corps de Logis. De hoogte van de nieuwe entree is gebaseerd op het peil van de Beletage 

en het Souterrain welke extra wordt verdiept. De footprint is ca 760m2 bij 18x 43 meter. 

 

De nieuwe entree wordt niet direct aan het Paleis aangesloten maar houdt afstand door reke-

ning met de bestaande trappartijen te houden. Extra aandacht vraagt de verbinding van de in 

de tijd van Juliana en Bernhard gewijzigde trap vanuit de Baarnse vleugel en het later 
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toegevoegde terras met het maaiveld. De bermen van de oever direct achter het paleis zijn bij 

voorkeur breder dan de bermen van de vijver naast het Paleis. 

 

 
afbeelding 17: zoekgebied entree (A) en nieuwe entree (B) aan de achterzijde van het Paleis (bron: 

West8, 14 mei 2020) 

3.4.1.3 Baarnse tuin en Oranjerie 

De Baarnse tuin ook wel prinsesse- en later koninginnetuin genoemd was oorspronkelijk een 

zelfstandige tuin en ligt tussen de Oranjerie en Baarnse vleugel van Paleis Soestdijk. Door het 

toevoegen van de Oranjerie en het Emmamonument is het oorspronkelijke padenstelsel niet in-

tact gebleven.  

 

Het lanenstelsel van de Baarnse zijtuin zal opnieuw aangepast moeten worden door de functie-

wijziging van de Oranjerie van horeca naar het nieuwe entreegebouw. Hier zijn een optimale 
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looproute naar de nieuwe entree van het Paleis en een directe route naar de voorzijde van het 

Paleis wenselijk.  

 

De Oranjerie naast het Paleis werd vroeger gebruikt als overwinterplaats voor sinaasappel- en 

citroenbomen. Sinds de openstelling in 2007 is het gebouw in gebruik als café-restaurant voor 

de bezoekers van het Paleis. Straks komen de bezoekers van Paleis Soestdijk binnen in dit en-

treepaviljoen, vanuit de Parade aan de oostzijde van de Amsterdamsestraatweg of via het be-

staande parkeerterrein2. Bezoekers vertrekken ook weer via dit paviljoen. In de Oranjerie is de 

kassa, de Soestdijkwinkel en een horecavoorziening (tickets, souvenirs, koffie/thee).  

 

Om de Oranjerie toegankelijker te maken vanuit de Watertorenlaan is hier een ruimtelijke in-

greep noodzakelijk. De toegang zal aan de Noordzijde gerealiseerd worden om een optimale 

toegankelijkheid te waarborgen. De uitbreiding heeft een maximale voetprint van 520m2 (zoals 

de bestaande Oranjerie) en mag niet hoger worden dan de bestaande goot- en nokhoogte van 

de Oranjerie. Ook mag de uitbreiding geen kopie van de bestaande Oranjerie worden. Omdat 

de Oranjerie langs de historische steilrand is gebouwd zou de steilrand in combinatie met een 

nieuw hekwerk als nieuwe scheiding tussen privé en openbaar gebied gebruikt kunnen worden. 

Ook staan er monumentale bomen waar rekening mee moet worden gehouden.  

 

 
2 De locatie en wijze waarop de veilige oversteek kan plaatsvinden wordt uitgewerkt in overleg met de provincie Utrecht.  
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afbeelding 18: zoekgebied uitbreiding Oranjerie, nieuwe looproutes entree in Baarnse tuin (bron: Rand-

voorwaarden ruimtelijke interventies, West8, 1 december 2019) 

3.4.1.4 Soestertuin en auditorium 

De Soestertuin was van oorsprong een zelfstandige tuin met een zelfstandig stelsel van wan-

delpaden aangelegd door Zocher in landschapsstijl. Door het reconstrueren van dit oorspronke-

lijke wegenweefsel wordt dit gedeelte van het park opnieuw toegankelijk gemaakt. Op de oor-

spronkelijke positie van de kleine Oranjerie is ruimte voor een nieuw Paviljoen.  

 

Aan de achterzijde van de Soestervleugel bij de bestaande uitbouw aan het souterrain is een 

nieuw Auditorium bedacht, dat ruimte zal bieden aan ca. 250 personen. Het Auditorium mag het 

vrije zicht op de achtergevel van het Paleis niet verstoren. Het mag dus niet hoger worden dan 
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de bestaande uitbouwen van het Paleis. Het gebouw moet duidelijk als nieuw toegevoegd ele-

ment herkenbaar zijn of andersom zo veel als mogelijk onzichtbaar blijven. 

 

Er is een zoekgebied getekend dat in het bestemmingsplan is opgenomen. Binnen dit grotere 

zoekgebied is vastgelegd dat er een gebouw kan komen van maximaal 720 m2 footprint.  

 

De te realiseren bebouwing dient te voldoen aan de laatste regels van nieuwbouw t.a.v. duur-

zaamheid en worden ingepast in de natuurlijke omgeving waarin deze komen te liggen. Dit be-

tekent dat de bebouwing een duurzaam en natuurlijk karakter krijgen. Concreet betekent dit: 

• Nestvoorzieningen voor vogels worden toegepast in de bebouwing 

• Nestvoorzieningen voor vleermuizen worden toegepast in de bebouwing 

 

Bij het kiezen van een geschikte locatie zal rekening worden gehouden met bestaande monu-

mentale bomen. Afhankelijk van de gekozen positie zou het Auditorium ondergronds met de 

nieuwe entree worden verbonden. Als de lanen van Zocher aan de achterzijde van het Paleis 

gereconstrueerd worden helpen deze om een groot deel van het auditorium hierachter te kun-

nen verbergen. In het oorspronkelijke ontwerp van Zocher is vanuit de vijver vooral het corps-

de-logis zichtbaar. De positie van het Auditorium heeft invloed op de reconstructie van de tuin 

en andersom en zal als het plan definitiever wordt herijkt moeten worden. 

 

 
afbeelding 19: zoekgebied auditorium aan de Soestervleugel van het paleis (bron: West8, 14 mei 2020) 

 
3.4.1.5 Amfitheater 

Grote evenementen worden in de huidige situatie in de voortuin gehouden. Om de geluidbelas-

ting voor omwonenden te beperken is het de wens om ook in de achtertuin evenementen te 

kunnen organiseren en zo meer spreiding mogelijk te maken. Om dit te faciliteren is aan de 

westkant in de ‘oksel’ van de Paleisvijver een amfitheater geprojecteerd en een (tijdelijk) po-

dium in de vijver. Voor het amfitheater is een beperkt ruimtebeslag voorzien op een locatie met 

weinig natuurwaarden (dit blijkt uit het ecologisch onderzoek, zie paragraaf 5.6.2.2).  
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afbeelding 20: zoekgebied amfitheater en drijvend podium (bron: Randvoorwaarden ruimtelijke interven-
ties, West8, 1 december 2019) 

Het Amfitheater zal in de bestaande topografie worden opgenomen. Het zicht naar het be-

staande prieel met de IJskelder mag niet door een permanent bouwwerk belemmerd worden 

(alleen incidenteel tijdens een optreden). De zitranden mogen vanuit het Paleis niet opvallen; de 

glooiende landschappelijke oever blijft behouden. 

Uitgangspunt is een zitrand opgenomen in de natuurlijke helling met hiertussen grasstroken. 

Het gaat om een oppervlakte van circa 600 m2 aan verharding dat hiervoor nodig is, zodat er 

ruimte is voor ca. 1.200 toeschouwers. De zitranden zijn zo geprojecteerd dat ze rekening hou-

den met oude boskernen of oude bosgroeiplaatsen. In de vijver zelf zullen voorzieningen onder 

water gerealiseerd worden om een drijvend podium te kunnen realiseren.  

 

De vijver heeft een belangrijke ecologische functie, onder andere als foerageergebied voor 

vleermuizen. En de ijskelder functioneert als een winterverblijf voor vleermuizen. Dit betekent 

dat het kunnen gebruiken van het amfitheater voor evenementen aan zeer strikte voorwaarden 

is gehouden omdat evenementen niet mogen leiden tot het overtreden van een verbodsbepa-

ling van de Wet natuurbescherming. Een evenement in het Amfitheater kan dan ook alleen 

doorgang vinden wanneer het overtreden van verbodsbepalingen uitgesloten is. Hiervoor kun-

nen diverse wijzigingen en maatregelen getroffen worden die verstoring kunnen voorkomen zo-

als: 

• Evenementen alleen in de minst kwetsbare perioden van aanwezige natuurwaarden; 

• Licht- en geluidsplan afgestemd op aanwezige natuurwaarden; 

• Monitoring van aanwezige natuurwaarden, voor, tijdens en na het evenement. 

 

In het soortenonderzoek en ook in paragraaf 5.6.2.2 is hier nader op ingegaan. Bij het organise-

ren van een evenement zullen deze maatregelen in acht worden genomen. Wanneer een ont-

heffing Wet natuurbescherming nodig is, worden de voorwaarden in de ontheffing geborgd.  
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3.4.1.6 Sloop bebouwing  

In de Paleistuin en in het Anna Amaliaoord worden ook enkele bebouwingen gesloopt die in de 

toekomstige situatie geen functie meer kennen. Het gaat om de volgende gebouwen met bijbe-

horende metrages: 

• Wachtersgebouw 100 m2 

• Kassen en schuur 630 m2 

• Kassagebouw 27 m2 

 
3.4.2 Anna Amaliaoord  

Het Anna Amaliaoord heeft in het verleden een aantal wijzigingen ondergaan. Van een klas-

sieke symmetrische tuin naar het Zocherontwerp met de slingerende Alexanderlaan ertussen, 

van de Springertuin met een moestuin voor Koningin Juliana naar de huidige versnipperde toe-

stand met de restanten van het voormalige Rosarium, de geamputeerde Alexanderlaan en als 

laatste toevoegingen de nieuwe industriële kas (1974) en het kassahuisje.  

 

Het plan is om de Alexanderlaan te reconstrueren en twee kassen toe te voegen op precies de 

plek waar deze in het verleden ook stonden. Juist door dit verleden bezit deze locatie een ar-

cheologische verwachtingswaarde. Voor het bouwen zal dan ook archeologisch onderzoek no-

dig zijn. De kassen worden geen replica’s maar een eigentijdse vertaling met hun hoofdentrees 

naar het Anna Amaliaoord. De volumes, dus ook de hoogtes zijn gebaseerd op de historische 

kassen. De footprint van iedere kas bedraagt maximaal 350 m2. 

 

Door de toevoeging van de twee kassen wordt de beeldengroep met vijver (een rijksmonument) 

opgewaardeerd doordat het centraal komt te staan. Door het toevoegen van een directe loop-

route naar de Dries wordt de verbinding vanuit de Dries naar de Watertoren en de Oranjerie 

vanzelfsprekend, De kassen vragen om een nieuwe wegaansluiting die gebaseerd is op de his-

torische tekeningen. Om de Alexanderlaan op te waarderen zou deze opnieuw doorgetrokken 

moeten worden. Het plan is om de tweede laan van de Watertorenlaan vanaf de Watertoren 

naar de Alexanderlaan terug te brengen. 

 

De twee nieuwe kassen worden voor iedereen te bezoeken, want ze komen buiten het betaald 

gebied. De laatste van de twee oorspronkelijke negentiende-eeuwse kassen zijn ruim vijftig jaar 

geleden verwijderd. Het voornemen is om de beide kassen op hun oorspronkelijke plek terug te 

brengen, maar in een hedendaagse versie. Hier wordt het voedsel van morgen gekweekt en ge-

toond. In een ernaast gelegen kas verwerken koks de opbrengst uit deze kweekkassen in het 

menu van het restaurant. Conform de duurzaamheidsambitie van Landgoed Paleis Soestdijk 

wordt het afval van het restaurant circulair ingezet als ‘voeding’ voor de kweekkas. In totaal gaat 

het hier om ca. 700 m2 bvo aan horeca.  

 

De plaatsing van de kassen is voorzien binnen leefgebied functies van de ringslang. Vanuit de 

natuurvisie is het uitgangspunt dat in de toekomstige situatie de omgeving van de kassen ge-

schikt is als leefgebied voor de ringslang, met o.a. structuurrijke randen, beschutting en een 

broeihoop. Hier kunnen uiteindelijk meerdere soortgroepen van profiteren. Dit wordt in de na-

tuurmaatregelen meegenomen.  
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afbeelding 21: ruimtelijke ingrepen voor Anna Amaliaoord(bron: Randvoorwaarden ruimtelijke interventies, 

West8, 1 december 2019) 

 
3.4.3 De Dries 

Parkeerterrein De Dries is in 2006 tussen een bestaand beukenbosvak geplaatst binnen een 

vergund vlak. Er is in de bestaande situatie sprake van ca. 230 parkeerplaatsen. Deze vergun-

ning is niet opgenomen in het vigerende bestemmingsplan, maar wordt wel opgenomen in het 

nieuwe bestemmingsplan. Er is dan ook geen sprake van feitelijke wijziging in gebruik voor de 

bestaande parkeervakken. 

 

Met de herbestemming neemt de parkeerbehoefte ook toe. Daarom is gezocht naar uitbreiding 

van de parkeercapaciteit binnen het plangebied. Een studie naar optimalisatie van het parkeer-

terrein De Dries geeft als resultaat dat het mogelijk is om de bestaande parkeercapaciteit te 
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vergroten tot ca. 320 parkeerplaatsen, waarbij er niet of nauwelijks bomenkap nodig is. Dit 

wordt nog verder in detail uitgewerkt. Voor het bepalen van de exacte locaties van de nieuwe 

parkeerplaatsen en om te komen tot een optimalisatie wordt rekening gehouden met: 

• Er vindt geen bomenkap plaats 

• Er wordt een Boomeffectanalyse uitgevoerd gericht op toekomstig gebruik en doorvertaling 

naar op welke bomen duurzaam in stand gehouden kunnen worden. 

 

Parallel aan de Dries vindt de bevoorrading bij evenementen in de achtertuin plaats. Bijzondere 

aandacht heeft de doorlopende route richting de Hooilaan in verband met de aan en afvoer van 

vrachtwagens richting het Evenementenveld noordelijk van het Amfitheater. Ook zouden de res-

tanten van Reijgerslaan en Alexanderlaan opnieuw herprofileerd moeten worden. 

 

Het grasveld nabij de boerderij ’t Kraayenest kan voor enkele keren per jaar worden ingezet als 

overloopparkeerterrein. Hier is plaats te maken voor circa 450 parkeerplaatsen. De voorwaarde 

is dat er geen permanente verharding wordt aangebracht en dat het maximaal 12 dagen per 

jaar wordt gebruikt.  

 

 
afbeelding 22: zoekgebied optimalisatie parkeerterrein De Dries en logistieke route bij evenementen (bron: 

Randvoorwaarden ruimtelijke interventies, West8, 1 december 2019) 
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3.4.4 Hertenkamp en sportpaviljoen 

Het sportpaviljoen wordt de verzamelplek voor begeleide educatieve boswandelingen door het 

Hertenkamp, waarbij bezoekers onder begeleiding het gebied in gaan en vanwege de natuur-

waarden niet van de paden mogen wijken. Fietsers en honden zijn niet toegestaan. Het Herten-

kamp is gesloten tijdens het broedseizoen. Er komt bij het sportpaviljoen een informatiepunt 

over flora en fauna, een centrale toiletgroep voor het park en een speelweide voor kinderen (sa-

men met speelhuisje). Ook komt er een (seizoensgebonden) horecapunt (capaciteit van ca. 25 

personen). Naast het sportpaviljoen bevindt zich het zwembad van 25 meter. Hier is het plan 

om een onderwaterbeleving te realiseren, met een toegang om af te kunnen dalen.  

 

In het Hertenkamp is een tijdelijk paviljoen geprojecteerd. Er zal geen sprake zijn van verlichting 

en bezichtiging ervan vindt alleen plaats tijdens een van de begeleide boswandelingen.  

 
3.4.5 Parade 

Het Herenhuiscluster aan de oostzijde van de Amsterdamsestraatweg is een gebouwenensem-

ble met het herenhuis, de stallen, het koetshuis, de manege, de garages, de voormalige boer-

derij, dienstwoningen en moestuinen. Dit cluster wordt omgedoopt tot de Parade. De Parade zal 

ruimte bieden aan een onderscheidend winkel-, horeca-, kantoor-, hotel- en eventprogramma. 

In het centrum komt het Paradeplein, een open ruimte die de verschillende gebouwen verbindt 

en die plaats biedt aan buitenhoreca en kleinschalige evenementen zoals markten (uitsluitend 

categorie I, zie paragraaf 3.4.8). De winkelvoorziening is ondergeschikt aan de hoofdfunctie en 

zal ruimte bieden aan onder andere een toeristisch informatiepunt, verkoop van souvenirs en 

een landgoedwinkel met producten van het landgoed. Het gaat om maximaal 750 m2 bvo. 

 

De grens aan de oostzijde van de Parade wordt rechtgetrokken. De nieuwe grens wordt geba-

seerd op het historische lanenstelsel. Per saldo gaat er meer grond naar het Baarnse bos dan 

er bij de Parade bij komt.  

 

Sinds 2019 is er nieuw leven voor de moestuin en boomgaard van Soestdijk. Er is gerestau-

reerd, herbeplant en uitgebreid. Open dagen in 2019 trokken al veel bezoekers. Er is de ambitie 

om de oogst op de kaart te zetten van de diverse horecagelegenheden op Paleis Soestdijk en 

aan te bieden via een landgoedwinkel op de Parade. 

 

Op de Parade komt een hotel met ongeveer 120 kamers. Deze kamers zijn verspreid over een 

aantal bestaande gebouwen (de koninklijke stallen, het koetshuis, logisverblijven) en nieuw-

bouw. De nieuwbouw bevindt zich achter de intendantswoning en zal maximaal drie verdiepin-

gen omvatten. De nieuwbouw zal uit een cluster van verschillende gebouwvolumes bestaan. 

Deze gebouwen hebben een commerciële plint zonder hotelkamers op de begane grond. De 

gebouwen vormen een ensemble in een dorpsachtige setting. Bij het hotel in een van de monu-

mentale gebouwen komt een zelfstandige horecagelegenheid voor ontbijt, lunch en diner van 

ca. 950 m2 bvo.  

 

De gebouwhoogtes mogen niet hoger worden dan de bestaande Intendantsvilla; ook mag de 

rooilijn niet direct aan de Amsterdamsestraatweg liggen; de gebouwen springen terug naar de 

tweede lijn. De Papierverbrander zal blijven staan en goed worden ingepast in relatie met het 

nieuwe plein dat eromheen gecreëerd wordt. 

 

Het plan is om de niet monumentale gebouwen op het Herenhuiscluster af te breken om ruimte 

te maken voor meer parkeerruimte op de Parade. In de toekomstige situatie is ruimte voor 250 

plaatsen. Op het parkeerterrein wordt halfverharding toegepast, zodat regenwater in de grond 

kan infiltreren en het gebied een meer natuurlijke uitstraling krijgt. De parkeerstroken worden 

onderbroken door hagen en rijen bomen. Het parkeerterrein is toegankelijk via een inrit bij de 

Intendantsvilla en via de nieuw aan te leggen Santvoorter Allee. De ambitie is om over de par-

keerplaatsen overkappingen te plaatsen met zonnepanelen. Deze zonnedaken dragen bij aan 

de duurzame energievoorziening van het landgoed.  
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afbeelding 23: voorbeeld zonnedak over parkeerplaatsen 

Vanaf het Paradeplein is een nieuwe voetgangers- (en fiets)oversteekvoorziening beoogd voor 

een veilige oversteek naar de nieuwe hoofdingang van het Paleis, ten noorden van de Inten-

dantwoning. De exacte locatie en vormgeving van de oversteekvoorziening en de ingang naar 

het parkeerterrein vanaf de Amsterdamsestraatweg is nog niet bepaald. Hierover vindt overleg 

met de wegbeheerder (provincie) plaats. Zie ook het resultaat van het mobiliteitsonderzoek, be-

schreven in paragraaf 5.7.1.3. Voor de oversteek vanuit de Parade naar het Paleis moet het 

aantal te kappen bomen beperkt blijven. Bij alle bovengrondse toevoegingen mogen bestaande 

zichtlijnen niet worden belemmerd. De toevoeging moet passen bij de compositie parkaanleg en 

de bestaande lanen. 

 

 
afbeelding 24: toekomstige inrichting Parade met hotel in noorden, centraal het plein en het nieuwe par-
keerterrein en aan de zuidkant de moestuin en boomgaard (bron: West8, mei 2020) 

 
3.4.6 Alexanderkwartier 

Het huidige Marechausseeterrein heeft een willekeurige lay-out die geen enkele relatie heeft 

met de oorspronkelijke historische bosstructuren van Soestdijk. Het heeft een eigen toegang 

aan de Amsterdamsestraatweg en is omheind.  
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Voor een duurzame toekomstige ontwikkeling is het nodig een nieuwe landschappelijke en ste-

denbouwkundige structuur te vormen die adaptief is voor de bestaande historische lagen. Duur-

zaam ontwikkelen betekent dat de nieuwbouw sterk wordt verankerd en geïnspireerd door de 

historische structuren. Middels een grondruil met Staatsbosbeheer is er een kans om in dit ge-

bied de barokke laanstructuren en de diagonale laan van de Eult naar het Paardenbos te her-

stellen en als structuurdragers te gebruiken voor een nieuwe woonbuurt. Deze nieuwe woon-

buurt draagt de naam Alexanderkwartier. De nieuwbouwlocatie is aan deze zijde van het land-

goed bedacht omdat het Marechausséeterrein landschappelijk en cultuurhistorisch minder 

waardevol is en de natuurwaarden hier enigszins verstoord zijn vanwege de aanwezige bebou-

wing en verharding en menselijke activiteiten.  

 

De provincie Utrecht hanteert het principe dat een toename van de verstedelijking in het lande-

lijk gebied niet wenselijk is. De in het plan opgenomen woningbouw is echter een essentiële 

kostendrager voor de grote investeringen die nodig zijn voor het herstel en de duurzame in-

standhouding van het Landgoed Paleis Soestdijk. De woningbouw valt onder een van de uitzon-

deringsmogelijkheden die de provincie heeft opgenomen in haar ruimtelijk beleid (zie paragraaf 

4.3). Het bestemmingsplangebied is een gevoelige locatie met zeer hoge cultuurhistorische, 

landschappelijke en ecologische waarden. De uitgangspunten voor de typologie, de doelgroep 

en de prijsklasse voor de nieuwe woningen komen voort uit deze unieke plek met de ruimtelijke 

randvoorwaarden. Vanuit dit perspectief is bewust gekozen om woningen in de vrije sector te 

realiseren. Bij een lager rendement per woning is namelijk een groter programma nodig, wat 

vraagt om meer ruimtebeslag. 

 

Uitgangspunt voor het programma en de typologie van de nieuwe woningen is dat wordt inge-

speeld op de veranderende vraag en veranderende woonwensen (levensloopgeschiktheid, wo-

nen in combinatie met zorg) en hoge kwaliteitsnormen (duurzaamheid / energieprestatie). Dit in 

aansluiting bij de kwalitatieve doelen van de Visie Wonen van de gemeente (zie par 4.4.2). Er is 

voor de nieuwbouw uitgegaan van een woonprogramma van ca. 10 vrijstaande appartementen-

gebouwen met in totaal maximaal 80 appartementen in het hoge segment. De uitgeefbare ka-

vels beslaan 2,8 hectare in totaal. 

 

De nieuwe appartementengebouwen krijgen elk een footprint van maximaal 818 m2. Dit resul-

teert in maximaal 8.180 m2 bebouwd oppervlakte in totaal. Het parkeren wordt opgelost onder 

het gebouw (half verdiept). De gebouwen zullen bestaan uit vier lagen en worden elk maximaal 

15 m hoog. Zo blijven ze onder de boomtoppen. De gronden tussen de gebouwen krijgen een 

natuurlijke inrichting, net als het openbare gebied. Met de verkaveling is rekening gehouden 

met aangewezen boskernen en door te kiezen voor appartementen is minder bebouwd grond-

oppervlakte nodig, zodat meer ruimte is voor een natuurlijke inrichting en betere mogelijkheden 

om rekening te houden met de aanwezigheid van (beschermde) natuurwaarden. Het ambitieni-

veau op het Alexanderkwartier is het beheertype N.15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos, waar-

bij soort specifieke maatregelen (takkenrillen, waterpartijen etc.) op een natuurlijke manier wor-

den verwerkt. 

 

Voor de te realiseren woningen is het de ambitie dat ze een duurzaam en natuurlijk karakter 

krijgen. Concreet betekent dit: 

• Nestvoorzieningen voor vogels worden toegepast in de bebouwing; 

• Nestvoorzieningen voor vleermuizen worden toegepast in de bebouwing; 

• Toepassen van groene daken met ambitieniveau: mos en sedumplanten; 

• Toepassen van natuurvriendelijke verlichting; 

• Toepassen van inheemse beplanting; 

• Natuurlijke inrichting van de leefomgeving met waterpartijen met natuurvriendelijke oevers 

en passeerbare zones voor kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. 
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afbeelding 25: toekomstige verkaveling Alexanderkwartier (bron: West8, 24 april 2020) 

 
3.4.7 Scouting 

Het scoutingterrein blijft op dezelfde plek aanwezig, echter wordt het clubhuis vernieuwd. Het 

nieuwe clubhuis wordt iets groter dan het huidige en zal bestaan uit twee lagen (goothoogte van 

4 m en bouwhoogte van 7 m). In het bestemmingsplan is een groter vlak opgenomen voor het 

scoutingterrein om zo ruimte te bieden aan het iets grotere nieuwe clubhuis. 

 
3.4.8 Evenementen 

Het pan is om rond het Paleis, bij de Parade, in de voor- en achtertuin, in het Anna Amaliaoord 

en bij de vijver evenementen te houden. De verschillende evenementen zijn voor het bestem-

mingsplan opgedeeld in drie categorieën: 

I. Lokaal evenement 

II. Concert 

III. Groter evenement 

 

Bij een lokaal evenement wordt uitgegaan van een evenement, waar voornamelijk bezoekers 

vanuit de aanliggende gemeenten naar toe komen. Voorbeelden hiervan zijn een boerenmarkt 

of een sportevenement, zoals de Royal Run. Er wordt uitgegaan dat het aantal bezoekers bij 

deze evenementen lager ligt dan 5.000 bezoekers per dag. Er is geen sprake van versterkt ge-

luid. Op de Parade zijn alleen evenementen van deze categorie toegestaan. 

 

De Royal Park sessies zijn voorbeelden van concerten op het Paleis Soestdijk. Voor de concer-

ten is een maximum gesteld van 5.000 bezoekers per concert. Afhankelijk van de artiest ligt de 

herkomst meer regionaal, of meer nationaal. Bij dit type evenement is sprake van de inzet van 

geluidversterking.  

 

Bij een groter evenement wordt uitgegaan van een grote expositie, zoals de Concours d’Ele-

gance. Hierbij is een maximum gesteld van 10.000 bezoekers per dag. Er is geen sprake van 

versterkt geluid. 
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afbeelding 26: begrenzing gebied waar evenementen zijn toegestaan (lichtblauwe vlakken) binnen het 

plangebied (oranje lijn) 

 

Aan evenementen zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn geformuleerd in het evenementenbe-
leid van de gemeente (zie paragraaf 4.4.4). Uit de onderzoeken die voor het bestemmingsplan 
zijn gedaan, zijn aanvullende randvoorwaarden naar voren gekomen voor de mogelijk te hou-
den evenementen, onder andere vanwege de natuurwaarden en de mobiliteit- en parkeercapa-
citeit. Dit heeft tot de bovengenoemde indeling van evenementen geleid, elk met een maximum 
aan het aantal bezoekers, het aantal dagen en de mogelijkheid of wel of niet sprake mag zijn 
van geluidversterking.  

In totaal gaat het om maximaal 40 evenementdagen per jaar. Per categorie evenement is ook 

nog een maximaal aantal keer opgenomen. Dit is als volgt: 

 

Totaal aantal evenementen en evenementdagen per jaar (exclusief op- en afbouw) 

Toegestane aantal 
evenementen per jaar 
en per categorie 

Maximaal aan-
tal bezoekers 
per dag 

Dagen per eve-
nement 

Dagen op- en 
afbouw per 
evenement 

Muziekgeluid 

Categorie I     

10 5.000 4 6 beperkt 

Categorie II  

15 5.000 4 14 versterkt 

Categorie III  

5 10.000 4 14 beperkt  

 

Het bestemmingsplan regelt de maximale mogelijkheden voor evenementen in dit gebied. Aan-

vullend op de regels in het bestemmingsplan, gelden de gemeentelijke regels (zoals de APV en 

de beleidsregels) en de Wet natuurbescherming. Een initiatiefnemer / organisator van een eve-

nement dient deze regels in acht te nemen en bij de aanvraag van een evenementenvergun-

ning de nodige onderzoeken uit te voeren. In paragraaf 4.4.4 is nader ingegaan op het 
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evenementenbeleid en de APV. En in paragraaf 5.6.2.2 is ingegaan op de effecten van de eve-

nementen op de natuur. Vanwege de aanwezigheid van verschillende beschermde soorten gel-

den er afhankelijk van de plek en periode van het jaar nog nadere restricties aan de organisatie 

van een evenement.  

 
3.4.9 Paviljoens en objecten van beeldende kunst 

De herbestemming van Soestdijk behoudt de historische aanleg en opzet. Waar nodig wordt de 

aanleg hersteld en de groenstructuur aangepakt. In dit park maken bezoekers ook  op een bij-

zondere wijze kennis met de vier pijlers van Made by Holland, voeding, energie, water en ge-

zondheid. Dat gebeurt in of bij tijdelijke paviljoens en objecten van beeldende kunst.  

 

Deze ruimtelijke ingrepen zijn straks te vinden in de zogenaamde Engelse tuin van de Paleis-

tuin en in het Hertenkamp. In het westelijke deel van het Hertenkamp komt een tijdelijk paviljoen 

over energie, de relatie met de natuur, de toekomst van de wereld en de innovatieve Neder-

landse bijdragen daaraan. Dit paviljoen wordt niet verlicht en is alleen onder begeleiding te be-

zichtigen in de periodes dat het Hertenkamp open is (buiten het broedseizoen).  

 

In de Paleistuin wordt een aantal tijdelijke kunstwerken geplaatst. Op de wandeling terug naar 

het paleis bereikt de bezoeker via het sportpaviljoen het gebied bij de witte brug, de Engelse 

tuin. Hier komen enkele kleine tijdelijke kunst installaties die ook aanhaken bij de vier thema’s. 

Via de vleugel aan de Soesterzijde bereikt de bezoeker het eindpunt van de wandeling: het wa-

terwerk aan de voorzijde van het paleis (permanent). Dit is een imponerende installatie van wa-

ter die ook iets vertelt over watermanagement en de toekomstige uitdagingen voor Nederland 

en de wereld. 

 

Alle paviljoens/ (kunst)installaties moeten zorgvuldig in de bestaande structuur worden inge-

past. De posities zijn vooral aan de parkcompositie (bijvoorbeeld historische zichtlijnen), natuur-

waarden en archeologische waardes te toetsen. De objecten dienen revisibel te zijn en niet de 

grond in te gaan.  

 

 
afbeelding 27: zoekgebied voor locaties van tijdelijke paviljoens en tijdelijke objecten van beeldende kunst  

(bron: Randvoorwaarden ruimtelijke interventies, West8, 1 december 2019) 
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Er wordt gedacht aan de volgende tijdelijke paviljoens, kunstwerken en installaties: 

• Hertenkamp 1 paviljoen, 2 installaties 

• Engelse tuin (1); installatie 

 

En de volgende permanente paviljoens, kunstwerken en installaties zijn bedacht: 

• • Vleermuizenpaviljoen (1) 

• • Waterwerk voortuin (1) 

• Amfitheater (1) 

• • Nieuwe kassen (2) 

 

Ook zijn er zes al bestaande en permanente paviljoens / gebouwen: 

• Watertoren (1) 

• Wilhelminachalet (1) 

• IJskelder (1) 

• Sportpaviljoen (3) 
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4 Wetgeving en beleidskaders 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud van het ruimtelijk relevante beleid op rijks-, pro-

vinciaal en gemeentelijk schaalniveau.  

4.2 Rijksbeleid 

4.2.1 Visie erfgoed en Ruimte en de Erfgoedwet 

De Visie Erfgoed en Ruimte (VER) ‘Kiezen voor Karakter’, is gericht op het verbinden van de 

zorg voor het cultureel erf goed met andere ruimtelijke ontwikkelingsopgaven op het - gebied 

van onder meer economie, veiligheid en duurzaamheid. De visie zet overheden, initiatiefne-

mers, eigenaren, ontwikkelaars en ruimtelijk ontwerpers er toe aan om de waarde van het cultu-

reel erfgoed in te zetten bij de ontwikkeling van gebieden.  

 

Bescherming en instandhouding van terreinen en bouwwerken, ingeschreven in het register van 

rijksmonumenten, zijn geregeld in de Erfgoedwet. Hierin zijn regelingen opgenomen met be-

voegdheden van bescherming door de minister, naast toezicht op de instandhouding van de 

cultuurhistorische waarden, waarvoor in de praktijk de gemeenten verantwoordelijk zijn. Op het 

Landgoed Paleis Soestdijk staan 23 rijksmonumenten, waaronder de tuinaanleg en het Paleis, 

zoals is beschreven in hoofdstuk 2.  

 

Plannen voor restauratie, verbouwing, wijziging en sloop van rijksmonumenten behoeven een 

omgevingsvergunning. Deze wordt verleend door het College van B&W van de gemeente 

Baarn. Bij sloop of restauratie, verbouwing en/of wijziging in het kader van een herbestemming 

wordt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om advies gevraagd. Het College van 

B&W dient ook een advies te vragen aan de onafhankelijke gemeentelijke monumentencom-

missie (Stichting MooiSticht) en aan de provincie Utrecht.  

 

Onderdeel van de omgevingsvergunningsprocedure is de toetsing van de plannen aan het vige-

rende bestemmingsplan. Dit moet op planologisch / ruimtelijk niveau voldoende waarborgen 

bieden voor bescherming en instandhouding van de cultuurhistorische waarden.  

 

Betekenis voor het plan 

Het plan voor de herbestemming van Paleis Soestdijk is gericht op het behouden en herstellen 

van het rijksmonument. Het herstel betreft niet alleen de monumentale gebouwen maar ook de 

lanen en overige tuinlandschappelijke structuren en zichtassen. De planvorming is integraal 

vanuit de tuinlandschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten ontworpen. In paragraaf 5.3 is 

dit nader toegelicht. Met het voorliggende plan wordt Paleis Soestdijk weer gerestaureerd en 

krijgt het een nieuwe toekomst met een publieke functie. Zo blijft dit Nederlandse erfgoed be-

houden en te bezichtigen. 

 
4.2.2 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimte-

lijke ordening (Barro) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft het Rijk haar visie op de ruimtelijke en 

mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en de manier waarop het Rijk hiermee om zal 

gaan: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel 

van provincies en gemeenten zitten. Door provincies en gemeenten de ruimte te geven, kan het 

Rijk zich richten op het behartigen van ruimtelijke belangen die van nationale en internationale 
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betekenis zijn. De rijksoverheid investeert dáár waar de nationale economie er het meest bij ge-

baat is, in de stedelijke regio's rond de main-, brain- en greenports inclusief de achterlandver-

bindingen. Voor de doorwerking van de Rijksbelangen in plannen van lagere overheden, is ver-

volgens het Barro opgesteld. 

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) borgt nationale ruimtelijke belangen uit 

onder meer de SVIR in regelgeving. Het Barro heeft als doel om vanuit een concreet nationaal 

belang een goede ruimtelijke ordening te bevorderen. Het Barro geeft regels over bestemmin-

gen en het gebruik van gronden en richt zich daarbij primair tot de gemeenten.  

 
4.2.2.1 Betekenis voor het plan 

Voor Landgoed Paleis Soestdijk is van de dertien rijksbelangen alleen het NatuurNetwerk Ne-

derland (NNN) van betekenis. Voor dit belang heeft het rijk de provincie aangewezen om de 

kernkwaliteiten en de bescherming nader te regelen. De provincie Utrecht heeft dit gedaan in 

onder andere de provinciale ruimtelijke verordening, zie paragraaf 4.3. 

 
4.2.3 Besluit ruimtelijke ordening / Ladder van duurzame verstedelijking 

In het Besluit ruimtelijke ordening is de Ladder van duurzame verstedelijking als motiveringseis 

opgenomen. Met de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt een optimale en zorgvuldige 

benutting van de ruimte nagestreefd. Gemotiveerd dient te worden hoe een zorgvuldige afwe-

ging is gemaakt ten aanzien van het ruimtegebruik. Deze motiveringsplicht is in artikel 3.1.6, lid 

2, Bro als volgt geformuleerd: "De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stede-

lijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, 

en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk 

gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 

worden voorzien." 

 
4.2.3.1 Betekenis voor het plan 

Het project ligt buiten het bestaand stedelijk gebied. Het project voorziet in de realisatie van 80 

woningen in 10 appartementengebouwen en een hotel van 120 kamers. Het bestemmingsplan 

maakt een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk. Er is een toets aan de ladder uitgevoerd 

(‘Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking wonen en hotel Paleis Soestdijk’, Bureau 

Stedelijke Planning, mei 2020). Hieronder is het resultaat toegelicht. Het rapport is opgenomen 

als bijlage 2 bij deze toelichting.  

 
4.2.3.2 Resultaat ladder onderbouwing  

Het onderzoek is ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de beide nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen, te weten het hotel en de woningen. Hieronder is eerst ingegaan op de 

woningen en daarna op het hotel.  

 

Wonen 

In het onderzoeksgebied is in totaal een vraag naar 12.556 woningen in de komende tien jaar 

(t/m 2030). Hier staat een hard planaanbod van in totaal 4.447 woningen tegenover. Er is dus 

een behoefte aan 8.109 extra woningen in het onderzoeksgebied. Naast de harde plannen, zijn 

er zachte plannen voor 6.950-7.000 woningen. Of en wanneer deze woningen gerealiseerd wor-

den, is op dit moment onzeker. Zelfs als alle zachte plannen in de komende tien jaar gereali-

seerd worden, is er nog behoefte aan extra woningbouwplannen in het onderzoeksgebied. Er is 

dus meer dan voldoende behoefte kwantitatieve behoefte aan de 80 geplande woningen in 10 

appartementengebouwen op het marechausseeterrein. 

 

Uitgaande van de woonvoorkeuren is behoefte aan ca. 1.380 woningen in een landelijk woon-

milieu. Het geplande aanbod woningen in een landelijk woonmilieu is ca. 1.290 woningen. Daar-

mee is er nog ruimte voor 90 woningen in een landelijk woonmilieu. Het plan voor de realisatie 

van deze 80 woningen past in deze kwalitatieve woningbehoefte. De woningen zijn elders niet 

in dezelfde aantallen, in een vergelijkbaar milieu in dezelfde dichtheid te realiseren. Hiermee is 

ook de noodzaak van het bouwen buiten bestaand stedelijk gebied aangetoond. Bovendien sluit 

de ontwikkeling van de woningen aan op het beleid, dat vooral gericht is op een versnelling van 

de woningbouwproductie om tegemoet te komen aan de grote vraag.  
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Hiermee voldoet de ontwikkeling van de woningen aan de vereisten van de Ladder voor duur-

zame verstedelijking. 

 

Hotel 

De vraag naar hotelovernachtingen in het onderzoeksgebied zal naar verwachting gaan toene-

men. Vanuit zowel nationaal als regionaal beleid wordt sterk ingezet op de spreiding van toe-

risme, en de ‘kastelenroute’ is onderdeel van een gerichte promotiecampagne door het NBTC. 

De toenemende overloop vanuit Amsterdam zal deze trend verder aanjagen. In totaal prognosti-

ceren we een gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal overnachtingen met 3,2%. Met slechts 

0,5 procentpunt hoger dan de gemiddelde jaarlijkse groei van de afgelopen vijf jaar is dit nog 

steeds een behoudende vraagprognose. Het aantal overnachtingen in het onderzoeksgebied in 

2030 zal volgens deze prognose op rond de 1.7 miljoen uitkomen. 

 

In de periode 2012 – 2018 is het aanbod hotelkamers in het onderzoeksgebied met gemiddeld 

1% per jaar toegenomen, van 4.184 kamers (in 96 hotels) in 2012 tot 4.534 kamers (in 108 ho-

tels) in 2018. Dit is een toename van in totaal slechts 350 kamers in 6 jaar tijd. Kwalitatief ge-

zien is het aantal vergelijkbare hotels (‘karakteristieke/historische hotels’) in het onderzoeksge-

bied zeer beperkt met in totaal 181 kamers in 10 hotels. Ook het aantal plannen is zeer beperkt 

en geen vergelijkbaar plan is in ontwikkeling. 

 

In het bepalen van de behoefte voor hotelkamers is in het onderzoek een ‘normatieve gemid-

delde bezettingsgraad’ gehanteerd. Dit is een gemiddelde marktbezettingsgraad waarin de 

markt als geheel gezond functioneert. De gebruikelijke bandbreedte is tussen de 60-65%. In de 

behoefteanalyse confronteren we het voorspelde vraagscenario (omgerekend naar verkochte 

kamers) met de bekende aanbodontwikkeling tot en met 2020 en projecteren we door tot en 

met 2030. Onder aanname van het behoudende vraagscenario en met de huidige kennis van 

de hotelplannen is vanaf 2023 sprake van marktruimte. De totale (cumulatieve) marktruimte tot 

en met 2030 bedraagt tussen de ca. 800 en 1.300 kamers. 

 

De ontwikkeling van een hotel van 120 kamers op het Paradeterrein van Paleis Soestdijk is 

vanuit zowel kwantitatief als kwalitatief oogpunt goed te motiveren. De kwantitatieve behoefte in 

het onderzoeksgebied tot en met 2030 bedraagt tussen 800 en 1.300 kamers en de ontwikke-

ling is niet in een vergelijkbaar milieu te realiseren. Ook de hotelontwikkeling doorstaat de toets 

aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. 

 
4.2.3.3 Conclusie Ladder onderbouwing 

De realisatie van het woonprogramma en het hotel binnen het concept “Made by Holland’ zal 

resulteren in een uniek product. De combinatie van de omgevingskwaliteiten, de historie van de 

plek met de mogelijkheden tot wonen en verblijven creëert een nieuwe en aansprekende be-

stemming voor een brede doelgroep en zal ongetwijfeld de aantrekkingskracht van het gebied 

zeer sterk vergroten. Doordat de schaalgrootte van beide ontwikkelingen relatief beperkt is, zal 

de druk qua vervoersbewegingen binnen de perken blijven. De ontwikkeling sluit naadloos aan 

op de ambities van zowel NBTC, provincie en gemeente Baarn en zal naar verwachting een 

sterke bijdrage leveren aan de spreiding van toerisme in Nederland. 

 
4.2.4 Wet natuurbescherming  

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt Nederlandse natuurgebieden, houtopstanden en 

planten- en dierensoorten.  

 

Gebiedsbescherming 

Door middel van gebiedsbescherming wordt een beschermingskader geboden voor de flora en 

fauna binnen aangewezen beschermde gebieden. Hieronder vallen de speciale beschermings-

zones volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, zoals Natura-2000 gebieden. De be-

scherming van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebeurt in het ruimtelijk spoor van het 

Barro (Rijk) en de PRV (provincie Utrecht). 
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Soortenbescherming 

Het doel van de wet is het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomende plan-

ten- en diersoorten. De wet kent zowel een zorgplicht als verbodsbepalingen. De zorgplicht 

geldt te allen tijde voor alle in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving. De ver-

bodsbepalingen zijn gebaseerd op het 'nee, tenzij'-principe.  De verbodsbepalingen zijn een be-

langrijk onderdeel van de wet. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet ge-

dood, gevangen of verontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken 

of verzameld. Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van beschermde 

soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren (artikelen 3.1 

Vogelrichtlijnsoorten, 3.5 Habitatrichtlijnsoorten en 3.10 Andere soorten). Bovendien dient ieder-

een voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene 

zorgplicht, artikel 1.11)  

 

Houtopstanden 

De bescherming van het houtareaal in Nederland werd tot de inwerkingtreding van de Wet na-

tuurbescherming (Wnb) voor het belangrijkste deel geregeld in de Boswet (1963) en bijbeho-

rende besluiten. Met de Wet natuurbescherming is een deel van de bevoegdheden op dit be-

leidsterrein overgedragen aan Provinciale Staten. Met de Wet natuurbescherming hebben Pro-

vinciale Staten op dit beleidsterrein meer regelgevende bevoegdheden gekregen, waarbij de 

wetgever een aantal kaders heeft gesteld. Voor de provinciale Verordening natuur en landschap 

heeft de Boswet als basis gediend, maar is tegelijk gekozen voor een insteek waarbij heden-

daagse principes in het natuurbeheer zoals ruimte voor dynamiek, kwaliteit en openheid ook 

een belangrijke rol spelen. 

 

Zonder melding vooraf is het conform artikel 4.2, eerste lid, van de Wnb niet toegestaan een 

houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen / kappen (met uitzondering van het periodiek vellen 

van griend- of hakhout). In artikel 4.1 van de Wnb zijn de uitzonderingen beschreven waarbij het 

wel is toegestaan om zonder deze melding over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk vellen van 

een houtopstand. 

 

Daarnaast geldt op grond van artikel 4.3, eerste lid, van de wet een herbeplantingsplicht bij het 

tenietgaan van houtopstanden. Dit dient in beginsel plaats te vinden binnen 3 jaar op dezelfde 

grond waar de bomen hebben gestaan. In de regeling van de Wnb zijn vrijstellingen opgeno-

men ten aanzien van de herbeplantingsplicht en van de meldplicht (artikel 4.5, vierde lid, van de 

Wnb). Daarnaast kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van deze verplichtingen (ar-

tikel 4.5, eerste en derde lid, van de wet). Tot slot biedt artikel 4.2, derde lid, van de Wnb Gede-

puteerde Staten de mogelijkheid om een verbod tot velling op te nemen ter bescherming van 

bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 

Betekenis voor het plan 

Voor de herbestemming van Paleis Soestdijk is de natuur als volwaardig onderdeel meegeno-

men in de planvorming. Er is een natuurvisie opgesteld met verschillende maatregelen die ge-

richt zijn op kwaliteitsverbetering en het versterken van de ecologische structuur voor de lan-

gere termijn. Als uitwerking van de Wnb heeft de provincie Utrecht regels opgenomen in de pro-

vinciale Natuurvisie en het Beleidskader natuur en landschap. Deze kaders zijn beschreven in-

paragraaf 4.3. De in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkeling zal vol-

doen aan de regels van de Wnb en draagt bij aan een versterking van de natuur in het plange-

bied. De toetsing, inclusief de uitkomsten van de ecologische onderzoeken, is nader beschre-

ven in paragraaf 5.6.2.  

 
4.2.5 Natuurschoonwet 

De Natuurschoonwet draagt bij om landgoederen in stand te houden. Landgoedeigenaren kun-

nen belastingvoordeel krijgen en zijn zo beter in staat hun landgoed te onderhouden. Zij moeten 

dan wel hun landgoed openstellen voor het publiek. Het gaat om landgoederen van minstens 5 

hectare dat voor minstens 30 procent bestaat uit houtopstanden (bos) en/of natuurterreinen.  
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Betekenis voor het plan  

Landgoed Paleis Soestdijk is een landgoed dat is gerangschikt onder de Natuurschoonwet. 

Voor het Landgoed Paleis Soestdijk is de openstelling voor publiek dan ook een belangrijk uit-

gangspunt, met respect voor de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden.  

4.3 Provinciaal beleid 

4.3.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Provinciale Ruimtelijke Veror-
dening (geconsolideerd incl. Herijking 2016, correctie 2017 en 2e partiele herzie-
ning 2018) 

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) beschrijft de provincie haar ruimtelijke visie 

op de toekomst. De PRS is in 2013 vastgesteld door Provinciale Staten en wordt elke vier jaar 

opnieuw bekeken en eventueel aangepast (herijken). In de PRS is aangegeven welke provinci-

ale belangen er zijn, welk beleid hierbij hoort en hoe de provincie uitvoering geeft aan dit beleid. 

Uitvoering van het beleid wordt deels gegeven via de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

(PRV). 

De Provincie Utrecht werkt momenteel aan een nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverorde-

ning voor haar grondgebied. Na vaststelling door Provinciale Staten zullen deze documenten de 

PRS en de PRV vervangen. Er is een ontwerp van de Omgevingsvisie en Omgevingsverorde-

ning in maart 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vanwege uitstel van de Omgevings-

wet zijn de stukken echter nog niet ter inzage gelegd. Voor het voorontwerpbestemmingsplan is 

vooralsnog uitgegaan van de eerder genoemde PRS en de PRV. Bij het ontwerpbestemmings-

plan wordt de actuele stand meegenomen.  

 

De PRS is opgesteld om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke provincie om in te wonen, 

werken en recreëren. De met vele regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht 2040 vormt daar-

voor het uitgangspunt. De doelen uit Strategie Utrecht 2040 vragen om een integrale aanpak 

met vier pijlers: 

• een duurzame leefomgeving 

• beschermen kwaliteiten 

• vitale dorpen en steden; 

• landelijk gebied met kwaliteit. 

 

De pijlers ‘duurzame leefomgeving’ en ‘beschermen kwaliteiten’ leggen de basis waarbinnen de 

ontwikkelingen in de ‘vitale dorpen en steden’ en het ‘dynamisch landelijk gebied’ plaats kunnen 

vinden.  

 

Voor het Landgoed Paleis Soestdijk zijn de volgende onderwerpen uit het provinciaal beleid re-

levant: 

• Landelijk gebied (art. 3 PRV) 

• Cultuurhistorische hoofdstructuur (art. 1.7 PRV) 

• Natuurnetwerk Nederland (art. 2.4 PRV) en Groene contour (art. 3.15 PRV) 

• Landschap (art.1.8 PRV) 

• Mobiliteitstoets (art. 1.6 PRV) 

 

Wat dit betekent voor het onderhavige bestemmingsplan is beschreven in de paragrafen 4.3.1.1 

tot en met 4.3.1.5. 

 
4.3.1.1 Landelijk gebied (art. 3) 

Het plangebied ligt in gebied dat in de PRV is aangeduid als ‘landelijk gebied’, In het landelijke 

gebied mag volgens artikel 3.2 van de PRV geen verdere verstedelijking plaatsvinden, tenzij in 

de verordening anders is bepaald. Eén van deze uitzonderingen in de PRV betreft artikel 1.7 lid 

4, namelijk de mogelijkheid voor verstedelijking op historische buitenplaatsen. Dit is beschreven 

in paragraaf 4.3.1.2. 

 

Daarnaast is nieuwe verstedelijking toegestaan in de gebieden die zijn aangeduid als “kern-

randzonde” (artikel 3.7 PRV), mits de verstedelijking gepaard gaat met versterking van de ruim-

telijke kwaliteit die in een redelijke verhouding staat tot de aard en de omvang van de 
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verstedelijking. Ook moet de verstedelijking ruimtelijk en landschappelijk goed inpasbaar zijn en 

in aansluiting op het stedelijk gebied of in samenhang met overige verstedelijkte structuur, en 

mogen omliggende functies niet onevenredig worden geschaad. Tevens moet een tijdige en 

duurzame realisatie van de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit geborgd worden. Een groot 

deel van de gronden van het landgoed heeft deze aanduiding.  

 

Ook biedt artikel 3.8 van de PRV de mogelijkheid om bestaande stedelijke functies uit te brei-

den met maximaal 20% van de bebouwingsmogelijkheden onder het vigerend planologisch re-

gime, mits sprake is van een economische noodzaak.  

 

Ook is Landgoed Paleis Soestdijk in het provinciaal beleid aangewezen als zoekgebied voor 

een ‘bovenlokaal dagrecreatieterrein’. 

 

Betekenis voor het plan 

Het uitgangspunt van het plan voor de toekomst van Landgoed Paleis Soestdijk is het herstel 

en de duurzame instandhouding van het landgoed. Voor de planontwikkeling zijn de aanwezige 

monumentale en cultuurhistorische elementen en waarden uitgebreid onderzocht en in beeld 

gebracht. In hoofdstuk 2 is dit beschreven. Behalve behoud, gaat het plan uit van herstel van 

verschillende historische elementen. De herbestemming gaat ook gepaard met nieuwe verste-

delijking op het landgoed, zoals beschreven in paragraaf 3.4. De herbestemming van Soestdijk 

leidt tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteiten en sluit dan ook goed aan bij de uitgangs-

punten uit artikel 3 van de PRV en de extra verstedelijking is in lijn met dit artikel.  

Ook sluit de herbestemming goed aan bij het bovenlokale recreatieve karakter dat de provincie 

voor het landgoed ziet.  

 
4.3.1.2 Cultuurhistorische hoofdstructuur (art. 1.7) 

Het plangebied ligt binnen gebied dat is aangewezen als ‘Cultuurhistorische hoofdstructuur’, on-

derdeel ‘historische buitenplaatszone’. Artikel 1.7 van de PRV stelt verplicht dat een ruimtelijk 

besluit bestemmingen en regels zal moeten bevatten ter bescherming van de waarden van de 

cultuurhistorische hoofdstructuur. De waarden zijn beschreven in de Bijlage Cultuurhistorie bij 

de PRV. Een nieuw bestemmingsplan voor gronden van de cultuurhistorische hoofdstructuur 

mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van in het plangebied voorkomende cultuurhis-

torische waarden. 

 
Voor ‘historische buitenplaatszones’ is in afwijking van de regels voor het landelijk gebied (arti-
kel 3 PRV) verstedelijking toegestaan, mits dit bijdraagt aan het behoud van de cultuurhistori-
sche waarde van de buitenplaats. De provincie wil hiermee buitenplaatsen ruimte bieden voor 
ontwikkeling wanneer dit gericht is op het creëren van economische dragers voor het behoud 
van de cultuurhistorische waarden. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen in samenhang plaats te 
vinden en dienen de specifieke kenmerken van de buitenplaats te behouden en waar mogelijk 
te versterken. Om te beoordelen of de planontwikkeling in balans is, wordt gevraagd, om de 
‘ontwikkelladder voor ruimtelijke ontwikkeling op buitenplaatsen’, zoals opgenomen in de provin-
ciale ‘Leidraad Behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen’ te doorlopen. 
 

 Hierin komen achtereenvolgens de volgende vragen aan de orde: 

1. zijn er besparingen mogelijk? 

2. kunnen alternatieve inkomstenbronnen worden aangeboord? 

3. kan er ontwikkeld worden binnen bestaande bebouwing? 

 

Pas als na het doorlopen van deze zogenaamde ‘ontwikkelladder voor ruimtelijke ontwikkeling 

op buitenplaatsen is vastgesteld dat de eerste drie stappen niet volstaan om de exploitatie 

structureel gezond te krijgen, komen de mogelijkheden van nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op 

de buitenplaats aan de orde (stap 4 van de ladder). 

 

Betekenis voor het plan 

Het uitgangspunt van het plan voor Paleis Soestdijk is het herstel en de duurzame instandhou-

ding van het landgoed. Voor de planontwikkeling zijn dan ook de aanwezige monumentale en 

cultuurhistorische elementen en waarden uitgebreid onderzocht en in beeld gebracht. In 
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hoofdstuk 2 is dit beschreven. Behalve behoud, gaat het plan uit van herstel van verschillende 

historische elementen.  

 

Het uitgangspunt is dat er sprake is van een zorgvuldige en evenwichtige inpassing van de 

nieuwe bebouwing op het landgoed. Er dient sprake te zijn van een balans tussen de toe te 

voegen bebouwing en de kwaliteitsverbetering van het landgoed. De visie hierop is in hoofd-

stuk 3 uitgewerkt. Ook is in paragraaf 5.3.2 ingegaan op de buitenplaatsbiotoop van het plange-

bied volgens de provinciale Cultuurhistorische Atlas.  

In het kader van de verkoopprocedure is het ingediende plan Made By Holland ook beoordeeld 

op de financiële kaders en gehanteerde uitgangspunten. Het plan is het kader van deze ver-

koopprocedure door het Rijk financieel solide bevonden, voor een periode van 15 jaar vanaf de 

aankoop. Het totaalplan voor Soestdijk voldoet aan alle stappen van de buitenplaatsladder en 

de nieuwbouw is noodzakelijk als financiële drager voor het behoud en herstel van Landgoed 

Paleis Soestdijk. 

 
4.3.1.3 Natuurnetwerk Nederland (art. 2.4) en Groene contour (art. 3.15) 

Het grootste deel van het plangebied bevindt zich binnen de contouren van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN). Een klein deel is gesitueerd binnen de Groene Contour, met als oogmerk om 

bestaande landbouwgronden om te vormen tot natuurgebieden en zo het NNN te versterken. In 

afbeelding 28 is een uitsnede van de PRV getoond met de begrenzing van het NNN en Groene 

Contour en het plangebied. 

 

 
afbeelding 28: ligging plangebied in het Natuurnetwerk Nederland (donkergroen) en Groene Contour (licht-
groen) (bron: Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie Utrecht) 

Voor het NNN geldt dat de wezenlijke kenmerken en waarden moeten worden beschermd en in 

stand gehouden. Met wezenlijke kenmerken en waarden worden zowel de actuele als potentiële 

waarden verstaan. Deze waarden moeten nog beschreven worden in een natuurvisie. Ruimte-

lijke ontwikkelingen mogen per saldo niet leiden tot een significante aantasting van de wezen-

lijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van die ge-

bieden, of van de samenhang tussen die gebieden, tenzij:  

a. er sprake is van een groot openbaar belang en er geen reële andere mogelijkheden zijn, of 

de ruimtelijke ontwikkelingen nieuwe bebouwing of terreinverharding binnen omheinde mili-

taire terreinen mogelijk maken, en  
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b. negatieve effecten voor de natuur worden zoveel mogelijk beperkt door mitigerende maatre-

gelen en de overblijvende negatieve effecten worden gecompenseerd door inrichting van 

nieuwe natuur elders, met dien verstande dat: 

1. de compensatie minimaal gelijkwaardig is aan het verlies aan waarden en kenmerken, 

en 

2. de compensatie plaatsvindt in aansluiting op het Natuur Netwerk Nederland (NNN), of 

binnen de groene contour, of binnen het NNN op een locatie waar nog nieuwe natuur 

moet worden ontwikkeld en dit leidt tot versnelling van realisatie van het NNN, en  

3. de realisatie van de compensatie, het beheer en de instandhouding daarvan zijn verze-

kerd op het moment van vaststelling van het ruimtelijk besluit, waarin de aantastende 

ruimtelijke ingreep mogelijk wordt gemaakt. 

 

Betekenis voor het plan 

Voor de herbestemming van Paleis Soestdijk is de natuur als volwaardig onderdeel meegeno-

men in de planvorming. Er is een natuurvisie opgesteld met verschillende maatregelen die ge-

richt zijn op kwaliteitsverbetering en het versterken van de ecologische structuur voor de lan-

gere termijn. De in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkeling zal voldoen 

aan de regels die gelden voor het NNN en de Groene contour en draagt bij aan een versterking 

van de natuur in het plangebied. De toetsing, inclusief de uitkomsten van de ecologische onder-

zoeken, is nader beschreven in paragraaf 5.6.2.  

 
4.3.1.4 Landschap (art.1.8) 

In de PRV zijn in artikel 1.8 de regels ten aanzien van het landschap opgenomen. Het bestem-

mingsplan dient bestemmingen en regels te bevatten ter bescherming van de in het plangebied 

voorkomende kernkwaliteiten, zoals genoemd in de het ‘Kwaliteitsgids Utrechtse Landschap-

pen, deelkatern Utrechtse Heuvelrug’. Ook mogen de nieuwe ontwikkelingen niet leiden tot een 

onevenredige aantasting van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten. 

 

Betekenis voor het plan 

Het plangebied ligt binnen het Landschap Utrechtse Heuvelrug. De Utrechtse Heuvelrug is een 

stuwwal die reikt van de randmeren in het noordwesten tot de Rijn in het zuidoosten. Het is na 

de Veluwe het grootste bosgebied van Nederland en vormt een kerngebied in het NNN. De 

Utrechtse Heuvelrug wordt bepaald door het doorlopende reliëf en manifesteert zich als een 

eenheid. Het landschap onderscheidt zich sterk van de omliggende vlakkere, meer open land-

schappen. Er komt veel bos voor op de Utrechtse Heuvelrug, dat wordt afgewisseld met heide, 

vennen en stuifzand. Open plekken zijn gerelateerd aan het bos en niet aan de wegen. Als 

kernkwaliteiten kent de Utrechtse Heuvelrug een robuuste eenheid, reliëfbeleving en extreme 

historische gelaagdheid. 

 

Binnen de Utrechtse Heuvelrug worden vijf deelgebieden onderscheiden. Soestdijk ligt binnen 

het deelgebied De Laagten.  

 

Een belangrijk onderdeel van de planontwikkeling bestaat uit het behouden en waar nodig her-

stellen van de tuinlandschappelijke waarden van het landgoed. Zodoende is voor het plange-

bied een uitgebreide analyse van de landschappelijke waarden uitgevoerd door West8, welke in 

paragraaf 2.2 beknopt is weergegeven. Het uitgangspunt voor de planontwikkeling is de be-

scherming van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten van het landschap. In para-

graaf 5.3 is de toetsing van de planontwikkeling aan de landschappelijke kernkwaliteiten be-

schreven.  

 
4.3.1.5 Mobiliteitstoets (art. 1.6) 

De provincie schrijft voor dat voor een bestemmingsplan dat voorziet in ruimtelijke ontwikkelin-

gen, een beschrijving geeft van het aantal verplaatsingen ten gevolge van de ontwikkeling, de 

wijze waarop het plangebied wordt ontsloten voor de verschillende vervoerwijzen en een ana-

lyse of er door de toename van het aantal verplaatsingen knelpunten op het omliggende ver-

keers- en vervoersnetwerk voor de diverse vervoerwijzen kunnen ontstaan. Indien er mogelijk 

sprake is van knelpunten op het omliggend netwerk, moet een mobiliteitstoets worden uitge-

voerd. 
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Bij de planning van ruimtelijke ontwikkelingen houden provincie en gemeenten rekening met de 

effecten op de mobiliteit en de mogelijkheden van de bestaande wegen en OV-verbindingen. 

De effecten op de netwerken worden vooraf door de mobiliteitstoets bepaald en ondervangen 

door maatregelen (veroorzakersprincipe).Uitgangspunt bij noodzakelijke aanpassingen van in-

frastructuur en OV als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen is dat de veroorzaker deze investe-

ringskosten betaalt. Bij infrastructurele aanpassingen betaalt de veroorzaker eveneens de toe-

nemende beheer- en onderhoudskosten. Dit kan zowel de overheid zijn als ontwikkelende par-

tijen.  

 

Betekenis voor het plan 

In paragraaf 2.6 is ingegaan op de huidige verkeerstructuur. Er zijn nieuwe ruimtelijke ontwikke-

lingen nodig voor behoud van het landgoed waarvan de mogelijke gevolgen op de mobiliteit 

moeten worden onderzocht. Hiervoor is onderzoek uitgevoerd, wat is beschreven in paragraaf 

5.7. Met dit onderzoek is inzicht geven in de gevolgen van de planontwikkeling en zijn de beno-

digde maatregelen in beeld worden gebracht. In het mobiliteitsonderzoek is ingegaan op ver-

schillende mogelijkheden om de ontsluiting van het paleis te verbeteren. Er zijn diverse ver-

keerskundige oplossingsrichtingen verkend om tot een goede ontsluitingsstructuur van de plan-

ontwikkeling te komen. Op dit moment is de verkeerskundige oplossing nog niet gekozen. Voor-

dat dit mogelijk is, dient een integrale afweging te worden gemaakt. In die integrale afweging 

spelen naast de verkeerskundige aspecten ook andere disciplines een rol. Denk daarbij aan on-

der andere cultuurhistorie, ruimtelijke consequenties, stedenbouwkundige en landschappelijke 

consequenties, kosten, effecten milieu (geluidshinder, luchtkwaliteit) en civieltechnische aspec-

ten. Na die integrale afweging dient de ‘integrale’ gekozen voorkeursvariant verder uitgewerkt te 

worden.  

 

Zodoende is er nog geen oplossing in het bestemmingsplan op te nemen. Wel is ter indicatie 

met een zoekgebied aangegeven dat er nog een oplossing moet worden gevonden voor de ver-

keerskundige inpassing. Bij het ontwerpbestemmingsplan dient de oplossing bekend te zijn en 

in het plan te zijn opgenomen.  

 
4.3.2 Natuurvisie  

1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Wnb vervangt de 

Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998. Natuur wordt daarmee een pro-

vinciale kerntaak: de provincies zijn niet langer alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het natuurbeleid, maar hebben nu de bevoegdheid zelf de regie te voeren en binnen de kaders 

die het Rijk via de Wnb stelt strategische keuzes te maken. Deze keuzes dient de provincie te 

verankeren in een Natuurvisie. 

 
4.3.2.1 Natuur 

De Provincie Utrecht heeft daarom op 12 december 2016 de ‘Natuurvisie provincie Utrecht, een 

plus op Natuurbeleid 2.0’ vastgesteld. Het uitgangspunt voor de natuurvisie is het streven naar 

een robuust netwerk van voldoende schaal en veerkracht, met aaneengesloten gebieden die 

van hoge kwaliteit zijn en tegen een stootje kunnen. Het NNN vormt de basis hiervan. 

 

Ook is in het kader van de Natuurvisie de Utrechtse biodiversiteit in beeld gebracht en is een 

lijst van Utrechtse aandachtssoorten opgesteld. De aandachtsoorten zijn vastgesteld in het sup-

plement biodiversiteit behorende bij de provinciale natuurvisie (vastgesteld door GS op 16 de-

cember 2016). De Utrechtse aandachtssoorten komen voor in leefgebieden in het NNN en bui-

ten het NNN. Deze leefgebieden zijn natuurparels genoemd. Leefgebieden waar aandachtsoor-

ten geconcentreerd voorkomen zijn als natuurparel aangewezen. Paleis Soestdijk ligt in de na-

tuurparel ‘oud bos’. 

 

Betekenis voor het plan 

Voor het bestemmingsplan is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten op het NNN en op be-

schermde soorten flora en fauna uitgevoerd, zie paragraaf 5.6. In deze paragraaf is ook inge-

gaan op de toetsing aan de provinciale natuurregels.  
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4.3.2.2 Bos en houtopstanden 

De provincie Utrecht hecht bijzondere waarde aan het grote bosgebied dat de provincie rijk is. 

De houtopstanden die zich daar bevinden zijn vanuit meerdere perspectieven belangrijk, van-

wege hun natuurwaarde maar ook vanwege de mogelijkheden tot houtproductie, het vastleggen 

van koolstof, de recreatiemogelijkheden en de cultuurhistorische waarde. Het uitgangspunt is 

daarom het in stand houden van het bestaande oppervlak aan bos. Concreet betekent dit dat er 

een meldplicht geldt voor het vellen van een houtopstand buiten de bebouwde kom (van de-

houtopstanden). Onder strikte voorwaarden is hier vrijstelling van te verlenen. 

 

Om bosgebieden met belangrijke natuur- of cultuurhistorische waarde extra te beschermen kan 

de provincie ter plekke een kapverbod instellen (zie verder het Beleidskader Wnb, paragraaf 

4.3.3). Verder geldt een herplantplicht, houtopstanden die gekapt worden dienen teruggeplaatst 

te worden. Onder voorwaarden kan dit op een ander perceel, zodanig dat de herplant bijdraagt 

aan de realisatie van provinciale doelen zoals de realisatie van het NNN, de Groene Contour 

en/of ter herstel en versterking van waardevolle landschapselementen. Dit wordt in de Natuurvi-

sie ‘boscompensatie’ genoemd. De regels hiervoor staan in de Verordening natuur en land-

schap en de Beleidsregels natuur en landschap, welke in paragraaf 4.3.3 zijn beschreven. 

 
4.3.3 Verordening natuur en landschap (Vnl) en Beleidsregels natuur en landschap (Bnl) 

De regels vanuit de Wnb ten aanzien van houtopstanden zijn beschreven in paragraaf 4.2.4. Als 

uitwerking van de Wnb en de provinciale Natuurvisie is het beleidskader Wet Natuurbescher-

ming opgesteld, met daarin de Verordening natuur en landschap (Vnl) en de Beleidsregels na-

tuur en landschap (Bnl). Dit beleidskader omvat onder andere de provinciale uitwerking van de 

gebods- en verbodsbepalingen uit de Wnb en vormt de basis voor vergunningverlening. In de 

Vnl staan eisen en regels voor de bescherming van gebieden, soorten en bomen en bossen 

(houtopstanden). De regels voor de uitvoering zijn opgenomen in de Bnl. 

 

In het Bnl zijn de relevante begrippen ‘oude bosgroeiplaats’ en ‘oude boskern’ als volgt gedefini-

eerd: 

 

• Oude bosgroeiplaats: 

‘Boslocatie die in het midden van de negentiende eeuw als bos op de historische kaarten 

staat aangegeven en tot op heden onafgebroken een boslocatie is gebleven.’ 

 

• Oude boskern 

‘Actuele groeiplaats van autochtone bomen en struiken die afstammelingen zijn van de oor-

spronkelijk inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht Nederland heeft bereikt. De 

groeiplaats kan zowel een bos betreffen als een houtwal of een enkele boom of struik die 

als relict van het oorspronkelijk bos te beschouwen is.’ 

 

Bij boscompensatie gelden de volgende regels: 

• Het nieuw te realiseren bosgebied is qua oppervlakte, natuurkwaliteit en ruimtelijke samen-

hang tenminste gelijkwaardig aan de aantasting; 

• Hoewel goede en tijdige compensatie in de nabijheid altijd het vertrekpunt is, is het mogelijk 

om onder voorwaarden compensatie op een verder weg gelegen locatie plaats te laten vin-

den. 

• Uitzondering hierop is compensatie op gronden die al meer dan 150 jaar als bos in gebruik 

zijn. Bij deze gebieden – de oude bosgroeiplaatsen –verlangt de provincie compensatie ter 

plekke omdat anders de ecologische kwaliteit van de bosgrond in het geding komt; 

• Compensatie dient ten opzichte van de oorspronkelijke situatie een meerwaarde te hebben, 

bijvoorbeeld door te grenzen aan een (oude) boskern, bij te dragen aan bestaand recreatie-

, natuur- en landschapsbeleid van gemeenten of provincie, of te leiden tot een versterking 

van de landschappelijke kwaliteit; 

• De realisatie van de compensatie dient geborgd te zijn op het moment dat de aantastende 

ingreep wordt toegestaan en dient tijdig en juist uitgevoerd te worden. 

• In de ‘Beleidsregels natuur en landschap’ staan concrete regels voor het bepalen van de 

boscompensatieopgave, zoals de berekeningswijze van de toeslagen bovenop de 1-op-1 

compensatie.  
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Betekenis voor het plan 

Het plangebied kent meerdere bosgebieden, waaronder oude bosgroeiplaatsen en oude bos-

kernen en ligt in het ‘indicatief toepassingsgebied houtopstanden’. Voor de planvorming dient 

daarom rekening te worden gehouden met de regels in hoofdstuk 4 van de Vnl en de regels 

voor boscompensatie in de Bnl. De toetsing aan de regels voor houtopstanden is beschreven in 

5.6.2.3.  

4.4 Gemeentelijk beleid 

De belangrijkste ingrediënten van gemeentelijk beleid voor het Ruimtelijk Kader Landgoed 

Soestdijk zijn vastgelegd in een viertal documenten die de gemeenteraad van Baarn heeft vast-

gesteld. Het betreft de Toekomstvisie en Structuurvisie Baarn in 2030 (2013), de Nota Ruimte-

lijke Kwaliteit (2014) en de Visie Wonen (2019).  

De kwaliteit van Baarn is al eeuwenlang de landschappelijke en natuurlijke verscheidenheid. 

Baarn wordt gekenmerkt door de overgang van de bossen van de Utrechtse Heuvelrug naar de 

weidse openheid van Eemland. De kernkwaliteiten van de gemeente zijn onder andere het af-

wisselende landschap, de extensieve recreatie, de overal aanwezige cultuurhistorie, de bereik-

baarheid en het hoogwaardig wonen.  

 
4.4.1 Toekomstvisie / Structuurvisie Baarn 2030 

Op 10 juli 2013 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie / Structuurvisie Baarn 2030 vastge-

steld. Met deze nieuwe visie is de gemeente beter in staat om plannen te toetsen en sturing te 

geven aan ontwikkelingen. Centraal staat hierbij de vraag: hoe de Baarnse identiteit en kwaliteit 

behouden en versterken?  

 

In de Toekomstvisie zijn zes thema’s uitgewerkt, die kenmerkend zijn voor de identiteit van 

Baarn: Hoogwaardig wonen, Levendig centrum met hoog voorzieningenniveau, Groene en - 

blauwe vertoefplekken, Bestendige bedrijvigheid, Sociale samenhang en Bestuurlijke zelfstan-

digheid.  

 

Hoogwaardig wonen gaat in op de kwaliteit van wonen en woonomgeving. Voor Groene en 

blauwe vertoefplekken geldt dat de bestaande groenstructuur behouden moet worden en waar 

nodig versterkt. Recreatief aanbod wordt gestimuleerd en verder ontwikkeld met de nadruk op 

dagrecreatie. Lage Vuursche is een zeer succesvol recreatiegebied met als keerzijde soms de 

grote drukte. Meer spreiding van recreanten door de aantrekkingskracht van parels als Paleis 

Soestdijk, Kasteel Groeneveld en het centrum van Baarn past in het gewenste gemeentelijk be-

leid. Goede routes en verbindingen horen daarbij.  

 

Een zevende thema – dat is toegevoegd – is Bereikbaar en leefbaar. Bij nieuwbouwplannen 

dient de bereikbaarheid, verkeersafwikkeling en -veiligheid bij de start van het proces in beeld 

te zijn.  

Baarn streeft ernaar om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Duurzaamheid wordt 

betrokken in alle ontwikkelingen binnen de gemeente.  

 

Betekenis voor het plan 

Met de herbestemming van Paleis Soestdijk ziet de gemeente kansen om de recreatieve kwali-

teiten van Baarn een impuls te geven. De wens is om bezoekers die het paleis bezoeken ook te 

verleiden tot een bezoek aan het centrum. Hiervoor dienen goede verbindingen te zijn tussen 

de recreatieve knooppunten en het centrum en goede parkeervoorzieningen. 

 
4.4.2 Visie Wonen 2019 

Op 26 september 2019 is de Visie Wonen 2019 door de gemeenteraad van Baarn vastgesteld. 

De visie geeft richting aan actuele woningmarktopgaven in Baarn. De Visie Wonen bouwt voort 

op de eerdere visie uit 2016. Daarin stonden vier ambities centraal: het werken aan een even-

wichtiger bevolkingsopbouw, een toegankelijker en comfortabeler woningvoorraad, verduurza-

ming van die woningvoorraad en ruimte voor het segment tussen huren en kopen (middenhuur 

en goedkope koop). Deze vier ambities staan nog overeind. Wel zijn ze iets aangescherpt, 
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passend bij de huidige tijd. Daarnaast is er een vijfde ambitie: het ruimte bieden aan alterna-

tieve woonwensen. 

 

De vijf ambities worden hieronder beschreven: 

 

1. Evenwicht in de bevolkingspiramide 

Door veranderende bevolkingssamenstelling, met minder jongeren en meer ouderen, staat de 

variatie in het voorzieningenaanbod onder druk. Met name voorzieningen voor jeugd en jonge-

ren (scholen, verenigingen) hebben hier potentieel last van. De gemeente wil dan ook blijven 

inzetten op het versterken van het evenwicht in de bevolkingspiramide door meer kansen te bie-

den aan jongeren en gezinnen met kinderen. Daarmee sluit de visie aan op de motie Wonen 

voor Twintigers. Het Baarnse woonmilieu is hiervoor passend. Het woningaanbod is echter nu 

nog te beperkt. Toevoegingen zijn gewenst om bevolkingsomvang en –opbouw op peil te hou-

den. 

 

2. Toegankelijk comfortabel wonen 

Tegelijkertijd heeft Baarn een relatief groot aantal inwoners van 65 jaar en ouder. De meeste 

ouderen zijn lang(er) gezond en participeren actief in de samenleving. Bovendien zijn zij door-

gaans gehecht aan de woning waarin zij wonen. Laat onverlet dat een deel van de 65-plussers 

aanpassing aan de woning, een andere woning of omgeving wensen; vaak makkelijker toegan-

kelijk, comfortabel en nabij voorzieningen. Hieraan wordt preventief aandacht besteed in de be-

staande woningvoorraad en door nieuwbouw ten behoeve van doorstroming. Een deel van de 

ouderen krijgt te maken met een zorgvraag. Doorgaans blijven zij ook (langer) zelfstandig thuis 

wonen. Dit geldt daarnaast ook voor andere groepen die een zorgbehoefte hebben, zoals men-

sen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening (GGZ). Voor mensen die 

zelfstandig thuis wonen, met een behoefte aan zorg en ondersteuning, wil de gemeente ener-

zijds zorg aan huis beter mogelijk maken, anderzijds ook ruimte bieden voor nieuwe wooncon-

cepten met zorg nabij. 

 

3. Verduurzaming van woningen 

De Baarnse woningvoorraad is doorgaans van hoogwaardige kwaliteit. Er liggen desalniettemin 

opgaven om de voorraad meer toekomstbestendig te maken. Belangrijk daarbij is de verduurza-

ming van woningen. Hiermee wil de gemeente klimaatdoelen bereiken (minder uitstoot CO2) en 

er zorg voor dragen dat de afhankelijkheid van energie afneemt. Dit leidt uiteindelijk tot bespa-

ring op de totale woonlasten van huishoudens. De gemeente ziet de verduurzaming primair als 

verantwoordelijkheid van huiseigenaren zelf; inwoners en verhuurders. Waar nodig ondersteunt 

de gemeente dit door informatievoorziening. 

 

4. Ruimte in sociale huur en tussen huur en koop 

Baarn kent twee gezichten. Enerzijds zijn er de wijken met relatief veel (sociale) huurwoningen, 

anderzijds wijken met vooral grote duurdere woningen. We zien een structureel tekort aan soci-

ale huurwoningen. Tegelijkertijd zijn er tekorten in de middenhuur en goedkopere koopsector 

(zie vervolg). Om verschillende inkomensgroepen reële kansen te bieden om in Baarn te (blij-

ven) wonen, is een gevarieerde opbouw van de betaalbare huur- en koopvoorraad gewenst. De 

corporaties die Baarn tot hun werkgebied mogen rekenen worden uitgedaagd om mee te hel-

pen aan het invullen van deze opgaven. Dit kan door nieuwbouw, maar ook door een herschik-

king in de bestaande woningvoorraad mede om in wijken meer variatie te krijgen. Te denken is 

aan omzetten van sociale huur naar middenhuur of betaalbare koop, en toevoeging van nieuwe 

sociale huurwoningen. 

 

5. Kansen voor het verwezenlijken van alternatieve woonwensen 

Bij al de geschetste ontwikkelingen voor Baarn zijn de meer traditionele woonwensen leidend: 

een huis met een tuintje, of een appartement met ruim balkon. Tegelijkertijd zien we op dit mo-

ment dat mensen kiezen voor andere woonvormen: meer collectief in hofjes, minder groot pas-

send bij de leefstijl en om het wonen betaalbaar te houden, duurzamer. Wij willen in Baarn ook 

ruimte geven aan het verwezenlijken van deze alternatieve woonwensen. Woningbouwlocaties 

bieden hier ruimte voor. 
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Afwegingskader woningbouw 

De gemeente toetst vanuit de Visie Wonen woningbouwplannen aan het afwegingskader wo-

ningbouw:  

• Voldoende woningen: toevoegen 850 woningen tot 2030 in de gemeente  

In het gemeentelijk afwegingskader woningbouw is het vertrekpunt de toevoeging van circa 850 

woningen tot 2030. Dit aantal woningen vraagt een forse inspanning om te realiseren. De prak-

tijk laat zien dat bij veel plannen enige vertraging optreedt. Daarom wil de gemeente Baarn 

enerzijds voldoende planologische ruimte voor nieuwbouw hebben, gericht op continuïteit in wo-

ningbouw de komende tien jaar. Concreet komt dit neer op minimaal 1.000 woningen om in de 

planning te hebben, zodat rekening wordt gehouden met potentiële planuitval of vertraging in 

planontwikkeling door de veelheid aan kleinere en soms ook complexere locaties.  

 

• De juiste woningen: kwalitatief afwegingskader 

Naast locaties gaat het ook om de kwalitatieve invulling van de locaties. Vanuit de Visie Wonen 

is een aantal maatschappelijke kaders meegegeven. Op basis van de huidige planinventarisa-

ties is er in de gemeente vooral een tekort aan plannen bij geclusterde woonzorgvormen, en 

passende locaties hiervoor. Planontwikkelingen die hierin voorzien, verdienen daarom prioriteit. 

Als op enig moment (op basis van jaarlijkse monitoring) blijkt dat in voldoende mate wordt voor-

zien in een van deze segmenten, dan vervalt deze optie voor een initiatiefnemer en resteren de 

andere segmenten om maatschappelijk aan bij te dragen. 

 

Betekenis voor het plan 

Het bestemmingsplan maakt nieuwe woningen mogelijk op het Alexanderkwartier. Het plan be-

staat uit tien appartementengebouwen met in totaal 70 tot 80 appartementen van verschillende 

groottes. Met het programma en de typologie worden kansen gezien in de veranderende vraag 

en veranderende woonwensen (levensloopgeschiktheid, wonen in combinatie met zorg) en 

kwaliteitsnormen (duurzaamheid). Met de vergrijzing wint de woningvraag van ouderen aan be-

lang. De meeste mensen blijven langer in hun huidige woning zitten, ook als zij minder goed ter 

been worden. Om hier ook op in te kunnen spelen, zal in de gebouwen ruimte zijn voor collec-

tieve voorzieningen voor het kunnen bieden van eerstelijns zorg.  

 

Het woningbouwprogramma sluit goed aan bij enkele van de gemeentebrede opgaven. Aller-

eerst de kwantitatieve opgave om voldoende woningbouw te realiseren in de gemeente. Dit 

wordt door de gemeente als een uitdaging gezien. Met het plan wordt bijgedragen aan het be-

halen van deze doelstellingen. Kwalitatief sluit het plan aan bij de opgave om woonvormen voor 

ouderen en mensen met een zorgvraag te realiseren. Daar is in het plan specifiek rekening mee 

gehouden.  

 

Er ligt bovendien een opgave om het woningaanbod toekomstbestendig te maken door verduur-

zaming. Het uitgangspunt is om het hele Landgoed Paleis Soestdijk te verduurzamen. Voor de 

nieuwe woningen is dan ook het uitgangspunt dat deze zeer duurzaam worden en zullen vol-

doen aan de aanvullende eisen voor de energieprestatie van woningen die de gemeente han-

teert. Het woningbouwplan sluit zodoende aan bij de ambities en opgaven die in de Visie Wo-

nen 2019 zijn benoemd.  

 
4.4.3 Nota Ruimtelijke kwaliteit 

Gebouwen hebben de openbare ruimte als omgeving; de openbare ruimte heeft gebouwen als 

decor. De kwaliteit van het één wordt bepaald door het ander. Ruimtelijke kwaliteit is de som 

van het landschap, stedenbouw en gebouwen plus de samenhang daartussen. De Nota Ruim-

telijke Kwaliteit bestaat uit een inspiratiedeel en een toetsingskader. Het inspiratiedeel geeft per 

gebied een typering, de ruimtelijke kenmerken, aandachtspunten en ambities en het ruimtelijk 

streefbeeld. Het toetsingskader is concreter met minimumeisen voor ruimtelijke kwaliteit. Voor 

de verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen zijn eisen en criteria geformuleerd.  

 

Betekenis voor het plan 

Voor het plangebied Landgoed Paleis Soestdijk is de beeldbepalende ambitie conserverend. 

Het ruimtelijk streefbeeld omvat de volgende uitgangspunten: 
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• Behoud bosrijke karakter met buitenplaatsen en daaraan gerelateerde landschappelijke in-

richting zoals padenstelsels 

• Terughoudendheid met nieuwe bebouwing 

• Bouwwerken passen in omgeving en zijn gerelateerd aan de landschappelijke inrichting 

• Aandacht voor inpassing parkeerlocaties bezoekers. 

 

De belangrijkste criteria in het toetsingskader zijn: 

• Bestaande en beoogde omgeving zijn het referentiepunt voor alle bouwwerken 

• Gevelindelingen zijn evenwichtig en samenhangend 

• Aan- en uitbouwen zijn in de massa ondergeschikt aan het hoofdgebouw en worden terug-

houdend vormgegeven 

• Toepassing eenduidige zadeldaken. 

 

Overigens maakt de registeromschrijving, als onderdeel van de aanwijzing tot rijksmonument, 

ook deel uit van het toetsingskader. 

 
4.4.4 Regelgeving evenementen gemeente Baarn 

De gemeente Baarn heeft beleidsregels vastgesteld voor evenementen. In deze regels is de 

vergunningsprocedure beschreven en zijn eisen opgenomen voor het houden van evenemen-

ten. Ook is vastgelegd hoeveel evenementen op welke locatie mogen plaatsvinden. 

 

Voor kleine evenementen  is geen vergunning nodig. Het is dan genoeg alleen een melding te 

doen. In de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019 wordt onder een klein evenement 

verstaan een eendaags evenement waarbij:  

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan honderdvijftig personen; 

b. de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 en 23.00 uur; 

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur, dan wel in dit tijds-

bestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 50 dB(A) tussen 07.00 en19.00 uur of 

45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur op de gevels van omringende woningen niet wordt 

overschreden; 

d. de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins 

een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; en 

e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan tien vierkante 

meter per object. 

 

Verder hebben burgemeester en wethouders geluidbeleidsregels vastgesteld. Hierin is beschre-

ven hoeveel (muziek)geluid tijdens evenementen is toegestaan. In deze “Geluidbeleidsregels bij 

evenementen gemeente Baarn” (vastgesteld 6 maart 2018), wordt Paleis Soestdijk (zonder na-

dere toelichting) aangemerkt als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Of Paleis Soest-

dijk ook vanwege de voorgenomen activiteiten als inrichting moet worden aangemerkt en de 

daarmee samenhangende evenementen aldus gereguleerd worden door de geluidnormen uit 

het Activiteitenbesluit, hangt af van de precieze voorgenomen activiteiten en met name ook van 

de hoeveelheid evenementen die Paleis Soestdijk wil gaan houden.  

 

In het Geluidbeleid zijn evenementen in categorieën ingedeeld naar de daarmee te veroorzaken 

geluidbelasting: 

• Categorie 1: zonder muziek- en installatiegeluiden, 

• Categorie 2: met (achtergrond)muziekgeluiden en installatie geluiden (geluidnorm 70 dB(A) 

i.p.v. 50 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning), 

• Categorie 3: met muziekgeluiden en installatiegeluiden ( geluidnorm 80 dB(A) i.p.v. 50 

dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning). 

 

Omdat voor de meeste evenementen de reguliere geluidnormen niet toereikend zijn, zijn in het 

Geluidbeleid afwijkende (verruimde) normen opgenomen ten opzichte van de reguliere geluid-

normen (50/45/40). Die afwijkende normen moeten realistisch en maatschappelijk acceptabel 

zijn. De gemeente heeft vastgesteld dat om evenementen in Baarn te kunnen laten plaatsvin-

den, voor categorie 2 evenementen een verruiming van de geluidnorm van 20 dB(A) (op de ge-

vel van de dichtstbijzijnde woning) toereikend is en dat die norm zowel realistisch als 
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maatschappelijk acceptabel is. Voor categorie 3 evenementen is een geluidruimte van 30 dB(A) 

nodig ten opzichte van de 50 dB(A) maar dat wordt in zijn algemeenheid niet maatschappelijk 

acceptabel geacht omdat dit een te hoge geluidbelasting zou veroorzaken op het binnenniveau 

van woningen, wat tot onduldbare hinder zou leiden. Daarom is het aantal van dergelijke evene-

menten in de bebouwde kom strikt beperkt tot 12 dagen per kalenderjaar (exclusief de categorie 

3 evenementen met een collectief karakter, zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag). 

 

Betekenis voor het plan 

Het Paleis Soestdijk is een inrichting in de zin van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat voor 

(muzikale) activiteiten de geluidnormen gelden uit het Activiteitenbesluit. De gemeente Baarn 

heeft hiervoor vrijstellingsmogelijkheden vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening 

Baarn 2019 (artikel 4.3 incidentele activiteiten). Voor alle inrichtingen waarop Afdeling 2.8 ‘ge-

luidhinder’ van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, geldt de 12-dagenrege-

ling. Er mogen maximaal 12 dagen worden toegewezen als dat is vastgelegd in een verorde-

ning (bijvoorbeeld de APV Baarn 2019). Van deze mogelijkheid heeft de gemeente gebruik ge-

maakt door de voorwaarden met betrekking tot deze zogenaamde “incidentele festiviteiten”(eve-

nementen) en het aantal vast te leggen in artikel 4:3 van de APV Baarn 2018. Door het Activitei-

tenbesluit milieubeheer wordt geen onderscheid gemaakt (inzake de 12-dagenregeling) tussen 

binnen- en buitenactiviteiten in de inrichting. Het is dus toegestaan in de buitenlucht op het ter-

rein van een inrichting muzikale festiviteiten (evenementen) te organiseren. 

 

De gemeente heeft in de APV gekozen om deze incidentele activiteiten alleen binnen in een ge-

bouw te laten plaatsvinden. Het is een inrichting toegestaan maximaal 3 ‘incidentele festivitei-

ten’ per kalenderjaar te organiseren waarvoor de geluidnormen van het Activiteitenbesluit niet 

van toepassing zijn maar met 20 dB(A) zijn verruimd. 

 

Daarnaast geldt de vergunningplicht voor evenementen voor inrichtingen en niet inrichtingen. 

Door middel van het verbinden van voorschriften aan de evenementenvergunning kan de nale-

ving van de geluidnormen worden opgelegd en worden gehandhaafd. 

 

Uit de onderzoeken die voor het bestemmingsplan zijn gedaan, zijn aanvullende randvoorwaar-

den naar voren gekomen voor de mogelijk te houden evenementen, onder andere vanwege de 

natuurwaarden en de mobiliteit- en parkeercapaciteit. Dit heeft er toe geleidt dat de type evene-

menten zijn opgedeeld in drie typen, elk met een maximum aan het aantal bezoekers, het aan-

tal dagen en de mogelijkheid of wel of niet sprake mag zijn van geluidversterking, zoals is be-

schreven in paragraaf 3.4.7. 

 

Er is een gebiedsaanduiding opgenomen waarbinnen evenementen zijn toegestaan. Er is vast-
gelegd dat er maximaal 40 evenementdagen per jaar mogen plaatsvinden in het plangebied. 
Vervolgens is een categorisering aangebracht en zijn per categorie nadere eisen opgenomen. 
De categorisering is niet gelijk aan de indeling in de geluidbeleidsregels, aangezien de indeling 
van de geluidbeleidsregels alleen onderscheid maakt in de maximale geluidbelasting.  

 

De indeling die in het bestemmingsplan is opgenomen, maakt onderscheid in bezoekersaantal-
len en of er sprake mag zijn van versterkt geluid of niet. Aanvullend op de mogelijkheden in het 
bestemmingsplan blijft voor elk individueel evenement geluidnormen gelden. 
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De categorie indeling in het bestemmingsplan is als volgt: 

 

Totaal aantal evenementen en evenementdagen per jaar (exclusief op- en afbouw) 

Toegestane 
aantal evene-
menten per 
jaar en per ca-
tegorie 

Maximaal aan-
tal bezoekers 
per dag 

Dagen per eve-
nement 

Dagen op- en 
afbouw per 
evenement 

Muziekgeluid  

Categorie I      

10 5.000 4 6 Beperkt  

Categorie II  

15 5.000 4 14 Versterkt  

Categorie III  

5 10.000 4 14 beperkt   

 

Het bestemmingsplan regelt de maximale mogelijkheden voor evenementen in dit gebied. Aan-

vullend op de regels in het bestemmingsplan, gelden de gemeentelijke regels (zoals de APV en 

de beleidsregels) en de Wet natuurbescherming. Een initiatiefnemer / organisator van een eve-

nement dient deze regels in acht te nemen en bij de aanvraag van een evenementenvergun-

ning de nodige onderzoeken uit te voeren. In paragraaf 5.6.2.2 is ingegaan op de effecten van 

de evenementen op de natuur.  
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5 Omgevingsaspecten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is de uitvoering van het project verantwoord aan de hand van de relevante om-

gevingsaspecten.  

5.2 Archeologie  

5.2.1 Wettelijk kader en beleidskader 
5.2.1.1 Erfgoedwet   

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij 

ruimtelijke planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet-zichtbare deel van het cul-

tuurhistorisch erfgoed, te weten de archeologische waarden. In de Erfgoedwet (2016) is gere-

geld hoe met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden moet wor-

den omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij het plan te betrekken. Bij ingrepen 

waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige 

archeologische waarden niet worden aangetast. 

 
5.2.1.2 Archeologische waarden- en verwachtingskaart 2018 en Beleidsvisie Erfgoed – 

Omgang met het Baarns Erfgoed 2019 

In 2018 heeft Baarn voor het grondgebied van de gehele gemeente een archeologische waar-

den- en verwachtingskaart en cultuurhistorische waardenkaart laten opstellen (Keunen, Frank & 

Boshoven, 2018). De archeologische waarden- en verwachtingenkaart is gethematiseerd naar 

archeologische verwachtingen en is uitgebreid met een weergave van terreinen waarvan de ar-

cheologische waarde reeds is vastgesteld, dan wel terreinen met een nog niet nader vastge-

stelde archeologische waarde (archeologische en historische vindplaatsen) en is als zodanig 

een kaartbeeld dat is opgebouwd uit meerdere kaartlagen.  
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afbeelding 29: Relevante uitsnede van de Archeologische beleidskaart uit 2018 (bron: RAAP), rood is 

AWG2, geel is AWG3, oranje AWV5., lichtgeel AWV6 en groen AWV8.3 

De beleidskaart (zie afbeelding 29) maakt onderscheid in Archeologisch Waardevolle Gebieden 

(AWG’s) en Archeologisch Waardevolle Verwachtingsgebieden (AWV’s). Deze AWG’s en 

AWV’s zijn onderverdeeld in respectievelijk 4 en 5 categorieën, die een voorzet bieden voor een 

aan een nieuw bestemmingsplan op te hangen voorschriften en dubbelbestemmingen. De cate-

gorieën worden beschreven in de Beleidsvisie Erfgoed, ‘Omgang met het Baarns Erfgoed’ 

(2019) van de gemeente Baarn.  

 

De categorieën die van belang zijn voor Landgoed Paleis Soestdijk zijn beschreven in Tabel 5.  

 

Categorie met kleur  Omschrijving Relevante zones in plangebied 

AWG2 - rood AMK-terreinen, historische 

dorpskernen, historische (be-

wonings)locaties 

Dit betreft de locaties van verdwenen gebou-

wen zoals (ook) afgebeeld op kaartbijlage 1 en 

2 (behorende bij de gemeentelijke archeolo-

gische waarden- en verwachtingskaart uit 

2018). 

AWG3 – donkergeel Landgoederen Dit beperkt zich tot het Engels landschapspark 

en zone rond het paleis, dus de 19e eeuwse 

aanleg. 

 
3 De stippeling die zichtbaar is op de figuur houdt in of er een esdek aanwezig is, een middeleeuws landbouwdek. 
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AWV5 – oranje Hoge verwachting Dit betreft het grootste deel van het huidige 

parkeerterrein en het zogenaamde Mare-

chausseeterrein.  

AWV6 – geel Middelhoge of onbekende 

verwachting 

Dit omvat het grootste deel van de rest van het 

landgoed. 

AWV8 – lichtgroen Lage verwachting Alleen een zone in het zuidwesten heeft een 

lage verwachting. 

AWV9 - blauw Watergebieden met een ar-

cheologische verwachting 

Twee kleine stukjes water in de zone met lage 

verwachting hebben deze aanduiding. 

Tabel 5: Omschrijving archeologische beleidszones in relatie tot landgoed Soestdijk. 

 

In de beleidsvisie wordt uitgesproken dat ‘behoud in de huidige staat’ altijd het beleidsuitgangs-

punt is, maar worden tevens vrijstellingsgrenzen geformuleerd per categorie, in het geval van 

ruimtelijke ontwikkelingen. Voor landgoed Soestdijk zijn de volgende vrijstellingen relevant: 

 

Categorie 

met kleur 
Vrijstelling 

AWG2 – 
rood 

Archeologisch (voor)onderzoek is verplicht als de oppervlakte van de ingreep groter is 

dan 100 m2 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm –Mv. 

AWG3 – 
donkergeel 

Archeologisch (voor)onderzoek is verplicht als de oppervlakte van de ingreep groter is 

dan 100 m2 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm –Mv 

AWG5 – 

oranje 

Archeologisch (voor)onderzoek is verplicht als de oppervlakte van de ingreep groter is 

dan 100 m2 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm –Mv 

AWG6 – 

geel 

Archeologisch (voor)onderzoek is verplicht als de oppervlakte van de ingreep groter is 

dan 500 m2 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm –Mv 

AWG8 – 

lichtgroen 

Archeologisch (voor)onderzoek is verplicht als de oppervlakte van de ingreep groter is 

dan 5.000 m2 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 cm –Mv 

AWG9 – 

blauw 

Archeologisch (voor)onderzoek is verplicht als de oppervlakte van de ingreep groter is 

dan 100 m2 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan de waterbodem 

Tabel 6: Voorgestelde vrijstellingen per archeologische beleidszone 

 
5.2.2 Betekenis voor het project 

Voor Landgoed Paleis Soestdijk is in 2009 door RAAP een uitvoerig archeologisch onderzoek 

uitgevoerd, bestaande uit bureauonderzoek en booronderzoek. Dit heeft zeer gedetailleerde 

kennis opgeleverd over eventuele archeologische waarden in het plangebied. De betekenis van 

dit onderzoek in relatie tot het beleid van de gemeente Baarn is beschreven in het RAAP-rap-

port 4142 van 12 maart 2020 (opgenomen als bijlage 3 bij de toelichting).  

 

Het advies is om voor het bestemmingsplan uit te gaan van het kaartbeeld uit 2009, omdat het 

veel gedetailleerder is en is gebaseerd op een grotere onderzoeksintensiteit voor het plange-

bied dan het kaartbeeld van de beleidskaart uit 2018 (dat gericht is op de hele gemeente).  

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen bodemingrepen is geconcludeerd 

dat een groot deel van het plangebied de archeologische verwachting laag is. Daarnaast zijn er 

kleinere gebieden die een hoge of middelhoge archeologische verwachting bezitten. 

 

Op basis van de onderzoeksbevindingen is geadviseerd om twee verschillende dubbelbestem-

mingen op te nemen: ‘waarde 1’ en ‘waarde 2’. Waarde 1 is dan een dubbelbestemming voor 

de rode gebieden in afbeelding 30 (alle perioden – maar vooral na 1650) en waarde 2 is de rest 

van het plangebied (middelhoge verwachting tot 1650, geel gekleurd). In de voorschriften komt 

het verschil tussen beiden in de vrijstellingsgrens tot uiting: bij waarde 1 ligt de vrijstellingsgrens 

op 100 m2 en 30 cm diepte, en bij waarde 2 op 500m2 en 30 cm diepte.  
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afbeelding 30: advieskaart met te beschermen gebieden (bron: RAAP) 

 
5.2.3 Conclusie 

Het advies is overgenomen in het bestemmingsplan. Voor de gebieden met een hoge of middel-

hoge archeologische verwachting (rode gebieden in afbeelding 30) is op basis van het archeo-

logisch onderzoek een beschermingsregime opgesteld bestaande uit een dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie 1’. Voor de rest van het plangebied is de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie 2’ opgenomen. In de dubbelbestemmingen zijn regels opgenomen ter bescherming 

van eventuele archeologische waarden in het plangebied . 

 

Dit betekent dat ten behoeve van de realisatie van de verschillende onderdelen, nader onder-

zoek nodig is om in beeld te brengen of er daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig 

zijn, of deze waarden behoudenswaardig zijn en zo ja, hoe hiermee in het kader van de uitvoe-

ring van het project mee moet worden omgegaan.  

5.3 Landschap en cultuurhistorische waarden 

5.3.1 Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 

In de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen verzamelt de provincie alle gegevens over de ver-

schillende landschappen beschrijving, geschiedenis, bodem en ontwikkelingsmogelijkheden. De 

doelstelling is de belangrijkste kwaliteiten te beschermen en versterken. Zoals in paragraaf 
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4.3.1.4 is beschreven ligt het plangebied binnen het Landschap Utrechtse Heuvelrug, deelge-

bied ‘De Laagte’.  

 

De Laagten 

Het landgebruik bestaat uit noord-zuidgerichte bossen afgewisseld met weidegrond. Het bos 

bestaat uit vele soorten bospercelen met een afwisselend beeld. Er is, op enkele buitenplaatsen 

na, weinig bebouwing. De bebouwing die er is, is vaak goed zichtbaar vanaf de doorgaande 

weg. Doorgaande wegen liggen in de laagste delen, haaks herop gaan zijwegen het bos in. De 

Laagten bevat hoogtepunten in de vorm van het Paleis Soestdijk en de Naald van Waterloo, 

een aantal kastelen en koninklijke landgoederen op de overgang van hoog naar laag. Er zijn in 

de Kwaliteitsgids Utrechtse Heuvelrug ontwikkelprincipes beschreven, gebaseerd op deze land-

schappelijke kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan een groene inbedding van parkeervoorzienin-

gen met bomen en op de grond halfverharding. Bij nieuwe bebouwing in de bosrand, is het van 

belang dat dit wordt verweven in het bos. 

 
5.3.1.1 Betekenis voor het plan 

De Laagte van Pijnenburg wordt getypeerd als een lagergelegen gebied rondom de stuwwallen 

van de Utrechtse Heuvelrug. Door de eeuwen heen is hier hoogveen ontstaan, wat vanaf de 

14e eeuw is ontgonnen. Om de afvoer van het gestoken turf te accommoderen, is omstreeks 

1565 de Pijnenburger Grift of Praamgracht gegraven, welke een verbinding tot stand bracht met 

de Eem. De Praamgracht heeft haar identiteit grotendeels verloren en is momenteel slecht lees-

baar als de cultuurhistorische verbinding waaraan het gebied haar verschijningsvorm ontleent. 

De ontwikkelingen rondom Soestdijk respecteren dit landschappelijke relict en zetten in op een 

verbeterde zichtbaarheid in het landschap, zowel vanuit het gebied als vanuit de omgeving.  

 

Rond dezelfde tijd is tevens een verhoogde weg aangelegd tussen de hoger gelegen stuwwal-

len ter ontsluiting van de veenontginningen: de Soestdijk. Omstreeks 1640 verschenen langs 

deze verbinding op de overgangen van hoog naar laag een tal van buitenplaatsen. Deze trend 

heeft zicht ontwikkeld tot een zone van landgoederen en buitenplaatsen welke de Laagte van 

Pijnenburg karakteriseert in het landschap. Een deel van deze buitenplaatsen is reeds verdwe-

nen, maar Soestdijk draagt de naam van de aanleiding tot deze gebiedsontwikkeling en fun-

geert als een iconisch landgoed, waar de bezoeker de cultuurhistorie van het gebied kan bele-

ven.  

 

Het gebied wordt gekarakteriseerd als een gradiëntrijk landschap tussen de stuwwallen van de 

Utrechtse Heuvelrug en de uiterwaarden van de Eem. De planvorming zet in op het behouden 

en versterken van deze landschappelijke gradiënten. De geleidelijke overgang tussen het open 

weidelandschap van de Eem en het gesloten boslandschap van de stuwwallen wordt beveiligd 

door het behouden van open plekken en lineaire structuren zoals de Hooilaan. Gradiënten tus-

sen hoog en laag worden gerespecteerd door het gebruik van gebiedseigen beplantingen. De 

overgang tussen droog en nat manifesteert zicht door het versterken en reconstrueren van wa-

terpartijen en watergangen. Op deze manier behoudt de inrichting en het karakter van het land-

goed haar samenhang met de locatie in het gradiëntrijke landschap.  

 

Soestdijk vormt een onderdeel van een groter landschap met landgoederen en buitenplaatsen. 

Van oudsher waren deze gebieden met elkaar verbonden door een netwerk aan bomenlanen. 

Deze lanen waren tevens essentieel voor de functionaliteit van de bossen als jachtgebied. Een 

deel van deze verbindingen zijn verdwenen door herverkavelingen, bomenlanen zijn in verval 

geraakt en de samenhang tussen gebieden is deels verdwenen. De planvorming zet in op het 

behoud en de reconstructie van dit netwerk aan lanen om aansluiting te vinden bij het omlig-

gende landschap en om (zicht)relaties te herstellen. Er wordt voorgesteld om de inrichting van 

de Amsterdamsestraatweg te optimaliseren. Het is van belang om de Eult en het Herenhuis-

cluster beter te verbinden met Soestdijk. Dit kan door de vluchtstroken van de Amsterdamse-

straatweg te versmallen, groener in te richten, bomenlanen door te zetten en oversteekmogelijk-

heden te bieden. Uitgangspunt blijft wel het behoud van de huidige doorstroomfunctie van de 

Amsterdamsestraatweg met 2x2 rijstroken. Het verbeterde netwerk hangt samen met de recrea-

tieve poortfunctie van Soestdijk voor bezoekers in de wijdere omgeving.  
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De waarde van Landgoed Paleis Soestdijk ligt voor een groot deel in de gelaagdheid van het 

landschap. Vier eeuwen gebruiksgeschiedenis heeft een rijke tuinhistorische ‘palimpsest’ opge-

leverd. De voorliggende cultuurlandschappelijke visie voor Soestdijk gebruikt en bestendigt de 

cultuurhistorische waarden van de tuinen, het park en het bos. De visie combineert aspecten 

van herstel, reconstructie en aanpassing aan de gestelde eisen.  

 

Aansluitend daarop geeft de landschapsvisie richting aan het herstel van verdwenen structuren 

en assen en benoemt het ontwerpopgaven voor het eigentijdse programma en gebruik. De 

structuur van het landgoed is zichtbaar gevormd in meerdere tijdsperiodes. De bestaande clas-

sicistische orthogonale structuren uit de 18e eeuw staan (soms zelfs letterlijk) haaks op de land-

schappelijke aanleg van de gebogen paden en vijver van de 19e eeuw. De opgave is om in 

deze lagen aanknopingspunten te vinden die zorgen voor een zorgvuldige inpassing van het 

nieuwe programma en nieuwe gebruik dat volgt uit de visie Made by Holland. Het gaat om het 

geven van ruimtelijke legitimatie van de nieuwe elementen aan het Landgoed. Deze ontwerpop-

gave verschilt per deelgebied en is hieronder nader beschreven.  

 

Op het schaalniveau van het landgoed is het landschappelijk de ambitie om bestaande histori-

sche elementen en assen/zichtlijnen uit de 18e eeuw weer meer in ere te herstellen en te ver-

sterken. De Reigerslaan en het Verlengde Boslaantje vormen duidelijke noord-zuid gerichte 

structuren. In oostwest richting zijn de Koninginnelaan, Hooilaan en Watertorenlaan oude struc-

turen die nog steeds bepalend zijn in de opbouw van het landgoed en als uitgangspunt dienen 

voor toekomstige ontwikkelingen. Ook de waardevolle zichtlijnen over de vijver vanaf het Paleis 

en de zichtlijn over de Koningslaan dienen als uitgangspunt. Deels verdwenen zichtlijnen kun-

nen weer worden hersteld, zoals in het verlengde van de zichtlijn over de vijver en de verdwe-

nen zichtlijn tussen de Boterberg en het Paleis. 

 
5.3.1.2 Conclusie 

Voor de plannen voor Landgoed Paleis Soestdijk zijn de landschappelijke waarden en kenmer-

ken mede leidend geweest. Er is rekening gehouden met de kenmerkende kwaliteiten en ont-

wikkelprincipes uit de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. 

 
5.3.2 De Utrechtse Buitenplaatsbiotoop en Leidraad behoud door ontwikkeling 

Het uitgangspunt van het plan voor Paleis Soestdijk is het herstel en de duurzame instandhou-

ding van het landgoed. Voor de planontwikkeling zijn dan ook de aanwezige monumentale en 

cultuurhistorische elementen en waarden uitgebreid onderzocht en in beeld gebracht. In hoofd-

stuk 2 is dit beschreven. Behalve behoud, gaat het plan uit van herstel van verschillende histori-

sche elementen.  

 

Voor het Landgoed Paleis Soestdijk is uitgebreid onderzoek gedaan naar de kostenbesparingen 

en extra opbrengsten die mogelijk zijn. In hoofdstuk 3 is ingegaan op de exploitatie van het 

landgoed. Er zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen nodig die als economische drager dienen 

voor de instandhouding van het landgoed. De gekozen locaties van de gewenste ontwikkelin-

gen hebben hun grondslag gevonden in een analyse van de ruimtelijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van de buitenplaats, zoals beschreven in hoofdstuk 2.  

 
5.3.2.1 Betekenis voor het plan 

Om Paleis Soestdijk te restaureren, financieel rendabel te maken en voor toekomstige genera-

ties te conserveren zijn ruimtelijke ingrepen noodzakelijk. Deze ingrepen zijn alleen mogelijk 

met de noodzakelijke focus op de specifieke ruimtelijke en cultuurhistorische kenmerken. De 

bestaande structuren worden versterkt en bij toevoegingen zorgvuldig afgestemd met aandacht 

voor karakteristieke historische ruimtelijke kwaliteiten.  

 

De belangrijkste ruimtelijke ingrepen zijn het Alexanderkwartier als nieuw woonkwartier op de 

locatie van het voormalige Marechausseeterrein en op de Parade de toevoeging van een hotel. 

De architectuur en de stedenbouwkundige opzet van deze toevoegingen houden rekening met 

de historische opzet van een buitenplaats. Het Alexanderkwartier wordt bewust op een locatie 

gebouwd die het landgoed minimaal aantast. Voor de vestiging van de Marechaussee was hier 
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een productiebos. De nieuwe woonwijk zal de bestaande lanen respecteren en er worden lanen 

hersteld.  

 

Het hotel wordt gerealiseerd op het herenhuiscluster waar de dienstwoningen van het personeel 

en de Intendantsvilla zijn gehuisvest. De nieuwbouw zal in een dorpsachtig ensemble achter de 

bestaande bebouwing niet hoger dan de bestaande bebouwing gerealiseerd worden. Het ne-

gentiende-eeuwse Zocherpark wordt hersteld, aangevuld met tijdelijke paviljoens en kunstwer-

ken en toegankelijk gemaakt voor het publiek. 

 

Een landgoed was van oudsher erop ingericht om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. 

Groente en bloemen uit de eigen tuin, vlees en zuivel van de boerderijen en 's winters een zelf 

geschoten fazant op tafel. Landbouw en voeding staan centraal in twee nieuwe kassen, een 

nieuwe interpretatie van de negentiende-eeuwse exemplaren. In de ene kas vinden bezoekers 

inspirerende oplossingen voor onze voedselproductie, in de andere kas – een restaurant – kun-

nen ze die proeven. De paleistuin en het Hertenkamp zullen voor het publiek worden openge-

steld. Ook zal de moestuin en de boomgaard van Soestdijk aan de oostzijde van de Amster-

damsestraatweg zijn oude functie terugkrijgen. Er wordt gerestaureerd, herbeplant en uitge-

breid. Er is de ambitie om de oogst op de kaart te zetten van de diverse horecagelegenheden 

op Paleis Soestdijk en aan te bieden via een landgoedwinkel op de Parade. De circulaire eco-

nomie van een landgoed als voorbeeld.  

  

Het is de ambitie om ook het gehele paleis en de paleistuinen zelfvoorzienend en dus energie-

neutraal te maken. Hier wordt de gehele bandbreedte aan oplossingen onderzocht. Bijvoor-

beeld WKO of aardwarmte, warmtecollectoren, een windmolen en zonnepanelen. 

5.4 Bodemkwaliteit 

5.4.1 Algemeen 

In het kader van goede ruimtelijke ordening dient aandacht te worden besteed aan de bodem-

kwaliteit en de betekenis voor de (financiële) haalbaarheid van het plan. In het kader van een 

aanvraag om omgevingsvergunning voor de nieuwbouw zal moeten blijken of bodemonderzoek 

vereist is. 

 
5.4.2 Betekenis voor het project 

Op het terrein van Paleis Soestdijk en Koninklijke Marechaussee in Baarn zijn in voorbereiding 

op het afstoten van de locatie in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en Dienst Vastgoed De-

fensie, Directie West diverse milieukundige (bodem)onderzoeken uitgevoerd. Deze onder-

zoeken zijn voor het bestemmingsplan beoordeeld, zie de ‘Memo milieukundige bodemonder-

zoeken Paleis Soestdijk’ (Aveco de Bondt, 15 mei 2020). De memo is opgenomen als bijlage 4 

bij de toelichting.  

 

Sinds de laatst uitgevoerde bodemonderzoeken (periode 2008-2010) zijn op de ontwikkelingslo-

catie geen veranderingen in gebruik (nieuwe bronnen) opgetreden welke zouden hebben kun-

nen leiden tot bodemverontreiniging. Alle verdachte activiteiten in het verleden die mogelijk heb-

ben geleid tot bodemverontreiniging zijn reeds onderzocht. De uitgevoerde bodemonderzoeken 

geven dus nog steeds een actueel beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse en derhalve nog 

zeer goed bruikbaar en dus representatief. 

 

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er geen omstandig-

heden te verwachten zijn die een belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling van de 

locaties Paleis Soestdijk en Koninklijke Marechausseeterrein. 

 

Aandachtspunt bij de herontwikkeling van de beide terreinen is het hergebruik van de grond, 

welke niet ernstig verontreinigd is, op eigen terrein.  

 
5.4.3 Conclusie  

Geconcludeerd kan worden dat vanuit het aspect bodemkwaliteit geen belemmeringen bestaan 

ten aanzien van het bestemmingsplan. 
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5.5 Water 

5.5.1 Algemeen 

Voor alle ruimtelijke plannen is de uitvoering van een watertoets wettelijk verplicht. Het doel van 

de watertoets is om waterbelangen vroegtijdig en evenwichtig mee te nemen in het planvor-

mingsproces. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem nagestreefd. De 

toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk be-

oordelen van de in ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten.  

 

Met het oog op de watertoets is een waterparagraaf opgesteld (Aveco de Bondt, referentie 

SGN/019/182409, 20 mei 2020), waarin de voor dit plan relevante waterhuishoudkundige as-

pecten zijn beschreven. Deze waterparagraaf is opgenomen in bijlage 5 bij de toelichting. In de 

rapportage is tevens ingegaan op het relevante waterbeleid. Dit is daarom niet meer in de toe-

lichting herhaald.  

 
5.5.2 Watertoets 

De beoogde ontwikkeling is om in het plangebied meerdere ruimtelijke aanpassingen te doen, 

waaronder het realiseren van woningen, het bouwen van een hotel, de aanleg van een parkeer-

voorzieningen en het verdiepen van de ingang bij het Paleis. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd 

komt naar voren dat deze ontwikkelingen geen negatieve gevolgen hebben voor het watersys-

teem. 

• Er is een toename van verhard oppervlak in het plangebied, maar er is voldoende mogelijk-

heid om maatregelen te nemen waarmee de toename verhard oppervlak verminderd kan 

worden en/of er waterberging gecreëerd kan worden ter compensatie. 

• Het plangebied leent zich goed voor het infiltreren van hemelwater. Bij de nadere uitwerking 

van de waterbergingsvoorzieningen kan gebruik gemaakt te worden van de meetreeksen 

van de 5 nieuwe peilbuizen. 

• Voor het afvalwater kan gebruik worden gemaakt van het huidige rioolstelsel indien deze 

nog in goede conditie is. Er dient bij de verdere uitwerking aangetoond te worden dat de rio-

lering de toename in afvalwaterlozingen aankan. 

• Door het herstellen van de oevers en beplanting zal de waterkwaliteit en het ecologisch 

functioneren van het watersystemen in ieder geval niet verslechteren. 

• Gebaseerd op de beschikbare gegevens is de verwachting dat er voldoende ontwaterings-

diepte is om grondwateroverlast te voorkomen. Om de lokale grondwaterstanden in het 

plangebied beter inzichtelijk te maken worden gedurende 1 jaar aanvullende grondwater-

metingen gedaan in het plangebied. Deze zijn benodigd voor de verdere uitwerking van de 

ruimtelijke aanpassingen. 

• Er is een watervergunning nodig voor het lozen vanaf nieuw verhard oppervlak en nieuwe 

lozingen van afgekoppelde verharding. Tevens is er een watervergunning vereist voor het 

eventueel lozen van water vanuit nieuwe waterbergingen op het oppervlaktewatersysteem. 

  

5.5.3 Conclusie 

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd komt naar voren dat de ontwikkelingen die het bestem-

mingsplan mogelijk maakt geen negatieve gevolgen hebben voor het watersysteem. Daar komt 

bij dat het bestemmingsplan de verbetering van de watergang rond de Hertenkamp mogelijk 

maakt, wat een positief effect heeft op het watersysteem in het plangebied.  

5.6 Ecologie 

5.6.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, dient het bestemmingsplan te worden getoetst op de effec-

ten op beschermde natuurgebieden, beschermde houtopstanden en op de effecten op be-

schermde planten- en diersoorten. De toetsing dient te voldoen aan Wet natuurbescherming, de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening, de provinciale Natuurvisie, de Verordening natuur en land-

schap en de Beleidsregels natuur en landschap.  
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5.6.2 Onderzoeken 

Voor het bestemmingsplan zijn ten aanzien van de natuurbescherming de volgende onder-

zoeken uitgevoerd: 

• ‘Stikstofdepositie onderzoek Paleis Soestdijk’, Sweco, december 2019. 

• ‘Toetsing Natuurnetwerk Nederland Bestemmingsplan Paleis Soestdijk’, Arcadis, 22 mei 

2020; 

• ‘Soortgericht onderzoek beschermde soorten herontwikkeling Paleis Soestdijk’, Arcadis, 29 

mei 2020. 

 

Ook is onderzoek naar de precieze gevolgen voor de houtopstanden in uitvoering. Het resultaat 

van dit onderzoek wordt in het ontwerpbestemmingsplan meegenomen. 

 

De resultaten van de afgeronde onderzoeken zijn beschreven in de onderstaande paragrafen. 

Eerst is ingegaan op de gebiedsbescherming, vervolgens op de soortenbescherming en de 

houtopstanden.  

 
5.6.2.1 Gebiedsbescherming 
Natura 2000 

Beoordeeld is of de voorgenomen planontwikkeling effecten heeft op Natura 2000-gebieden. In 

de directe nabijheid van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden (zie afbeelding 31). 

De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn Arkenheem op ca. 5 km (niet stikstofgevoe-

lig), Eemmeer & Gooimeer Zuidoever op ca. 8,5 km (niet stikstofgevoelig) en de Oostelijke 

Vechtplassen op 9,5 km (bevat stikstofgevoelige habitat). 

 

 
afbeelding 31: Natura-2000 gebieden in omgeving van het plangebied (met rode cirkel aangeduid)  

Omdat het plangebied niet in of nabij een Natura 2000-gebied ligt, zijn directe effecten als ge-

volg van aantasting van habitattypen of leefgebieden niet aan de orde. Wel kan sprake zijn van 

indirecte effecten als gevolg van externe werking. Hier is sprake van indien de gevolgen van 

een activiteit buiten een Natura 2000-gebied wel merkbaar zijn in een Natura 2000-gebied. 

Voorbeelden hiervan zijn geluidverstoring of verstoring door licht, maar ook de gevolgen van 

stikstofemissies. Voor de meeste effecten geldt dat door de afstanden tot aan de Natura 2000-

gebeiden ook de externe werking op voorhand uitgesloten kan worden, licht- en geluidbelasting 

reikt niet dusdanig ver. Enige effect dat niet op voorhand uitgesloten kan worden, zijn effecten 
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van stikstofdepositie. Stikstofemissie kan Natura 2000-gebieden op grotere afstand beïnvloe-

den. 

 
Om de stikstofdepositie te bepalen is een Aeriusberekening uitgevoerd. De resultaten van de 

berekening zijn beschreven in het rapport ‘Stikstofdepositie Landgoed Paleis Soestdijk’ (Sweco, 

december 2019). Dit rapport is opgenomen als bijlage 6 bij de toelichting. Hieronder is het resul-

taat samengevat en is de conclusie beschreven.  

 

Effecten op de stikstofdepositie ten gevolge van de planontwikkeling kunnen ontstaan tijdens de 

aanlegfase en/of de gebruiksfase van het plan. Zodoende zijn de effecten van beide fases in 

beeld gebracht.  

 

Aanlegfase 

Met de aanlegfase wordt bedoeld de periode van realisatie van de nieuwe functies die het be-

stemmingsplan mogelijk maakt. Tijdens de aanlegfase worden mobiele werktuigen ingezet voor 

de bouwwerkzaamheden. Ook vinden transportbewegingen plaats voor de aan- en afvoer van 

materieel, materiaal en mensen. Aangezien op dit moment onbekend is welke werktuigen inge-

zet gaan worden tijdens de aanlegfase, is de maximum aan uitstoot berekend die net niet leidt 

tot een toename van stikstofdepositie op een stikstofgevoelige habitat (0,00 mol/hectare/jaar).  

De berekening betreft hiermee de maximale inzet per jaar gedurende de aanlegfase. Op basis 

van de maximale emissie wordt vervolgens bepaald hoeveel mobiele werktuigen er gemiddeld 

per dag ingezet kunnen worden. Dit hangt samen met het type werktuig, Stage III voertuigen 

zijn vervuilender dan Stage IV of nieuwer. Uit de berekening komt naar voren dat er een maxi-

male inzet is van 848 uren per jaar voor stage III en ruim 7.000 uren per jaar voor Stage IV 

voertuigen. Voor de beoogde planontwikkeling is meer dan voldoende ruimte om tot realisatie te 

komen met dergelijke inzet. Ten tijde van de omgevingsvergunningfase is definitieve toetsing 

mogelijk op basis van de daadwerkelijke inzet. Voor het bestemmingsplan is de huidige bereke-

ning voldoende aangezien er geen sprake is van een onuitvoerbaar plan.  

 

Gebruiksfase 

Met het plan wordt het Paleis gerenoveerd, een nieuw hotel gerealiseerd en er komen nieuwe 

woningen bij. Het paleis, het hotel en de woningen worden energieneutraal en veroorzaken 

geen stikstofemissie. Wel leiden de nieuwe functies en de evenementen tot meer verkeer dan in 

de huidige situatie het geval is. Zodoende is berekend wat het effect is vanwege de extra ver-

keersbewegingen. Uit de Aeriusberekening volgt dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-ge-

bieden waar een toename van de depositie > 0,00 mol/ha/jaar optreedt vanwege de planontwik-

keling.  

 

Conclusie effecten op Natura-2000 

Vanwege de met het bestemmingsplan mogelijk gemaakte planontwikkeling is geen sprake van 

een direct of indirect negatief effect op een Natura-2000 gebied.  

 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het grootste deel van Soestdijk bevindt zich binnen de contouren van Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). Een klein deel is gesitueerd binnen de Groene Contour, met als oogmerk om bestaande 

landbouwgronden om te vormen tot natuurgebieden en zo de NNN te versterken. In afbeelding 

28 is de begrenzing van het plangebied getoond ten opzichte van de NNN en Groene Contour.  

 

Voor Landgoed Soestdijk is het uitgangspunt dat de herbestemming niet leidt tot significante 

aantasting van het NNN. Om te komen tot zowel een ontwikkelingsgerichte omgang met het 

NNN, als tot een betere ruimtelijke bescherming, is door de provincie een aantal instrumenten 

benoemd. Onder voorwaarden worden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt, waarbij het 

functioneren van het NNN niet wordt aangetast of zelfs wordt verbeterd. De volgende instru-

menten zijn beschikbaar:  

• uitbreiding van geringe omvang bij bestaande functies. Kleinschalige ontwikkelingen in het 

NNN zijn mogelijk mits ze aansluiten aan een bestaande andere functie èn ze op al ver-

stoord terrein plaats vinden; 
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• plussen en minnen. Het negatieve effect van een ontwikkeling kan met voor natuur posi-

tieve ingrepen worden opgeheven zodat er geen sprake is van een significante aantasting 

van het NNN; 

• herbegrenzing van het NNN. Bij kleinschalige ontwikkelingen kan het instrument herbegren-

zing worden ingezet, mits dit leidt tot een gelijkwaardige of betere kwaliteit van het NNN en 

de oppervlakte van het NNN niet vermindert; 

• saldobenadering. Toe te passen bij een combinatie van ontwikkelingen die in een gezamen-

lijk ruimtelijk plan worden opgepakt en die per saldo een meerwaarde voor natuur opleve-

ren. 

 

De voorgenomen wijzigingen voor Landgoed Paleis Soestdijk passen niet binnen uitbreiding 

van geringe omvang bij bestaande functies of herbegrenzing van het NNN. Daarbij gaat het 

specifiek over de ontwikkeling van Paleis Soestdijk en worden andere ontwikkelingen in de om-

geving niet meegenomen, waardoor de saldobenadering niet van toepassing kan zijn op dit 

plan. Voor het bestemmingsplan wordt dan ook gebruik gemaakt van de plussen en minnen.  

 

Door Arcadis is onderzoek gedaan naar de effecten van de voorgenomen wijzigingen op het 

NNN (zie rapport ‘Toetsing Natuurnetwerk Nederland Bestemmingsplan Paleis Soestdijk’, Arca-

dis, 28 mei 2020). Dit rapport is opgenomen als bijlage 7 bij de toelichting. In het rapport is inge-

gaan op de voorwaarden die gelden voor plussen en minnen en op de uiteindelijke resultaten. 

Zowel de onderdelen van de Natuurvisie (plussen) als de voorgenomen ingrepen (minnen) zijn 

hierbij tegen elkaar afgewogen.  

 

Uit de toetsing, middels de plussen en minnen methode blijkt dat de voorgenomen interventies 

leiden tot aantasting van natuurwaarden, hoofdzakelijk op de wezenlijke kenmerken en waar-

den op korte termijn, welke niet significant negatief zijn. Daartegenover staan een aantal maat-

regelen die voornamelijk op lange termijn tot een positief gevolg leiden voor de wezenlijke ken-

merken en waarden. Van de oppervlakte wordt geconcludeerd dat het oppervlakte met de be-

stemming natuur toeneemt. Voor de samenhang is de conclusie van het NNN onderzoek dat op 

de korte termijn de gevolgen beperkt zijn omdat er zowel positieve als negatieve effecten te ver-

wachten zijn. Op de lange termijn wordt een positief gevolg verwacht voor de samenhang. Hier-

uit blijk, op basis van plussen en minnen dat er geen sprake is van een significante aantasting. 

In Tabel 7 is een overzicht van de te verwachten effecten weergegeven. 

 
Tabel 7: Samenvattende tabel conclusie plussen en minnen beoordeling (bron: Arcadis) 

Criteria 
Beoordeling  

korte termijn 

Beoordeling  

lange termijn 

Wezenlijke kenmerken 

en waarden 
-* + 

Oppervlakte + + 

Samenhang 0 + 

Totaal 0 + 

* geen significant negatief effect 

 

Plussen borgen 

In paragraaf 3.3 is ingegaan op de Natuurvisie die is opgesteld en volledig beschreven is in het 

rapport ‘Toetsing Natuurnetwerk Nederland Bestemmingsplan Paleis Soestdijk’. In de Natuurvi-

sie zijn plussen voor de natuur opgenomen die leiden tot een kwaliteitsverbetering en verster-

king van de ecologische structuur. Onderdeel van de natuurvisie is om voor delen van de gron-

den met een maatschappelijke bestemming te wijzigen naar een natuurbestemming. Zoals in 

paragraaf 3.3 is beschreven, gaat het om gronden ten zuiden van het Paleis, gronden ten oos-

ten van de Parade grenzend aan het Baarnse bos en gronden rond de Boterberg en bij het 

sportcomplex op het marechausseeterrein. In het bestemmingsplan is deze bestemmingswijzi-

ging opgenomen.  

De bescherming van het NNN vindt niet rechtstreeks plaats, maar toetsing vindt pas plaats bij 

ruimtelijke besluiten (zoals een bestemmingsplan). Om de uitvoering van de natuurmaatregelen 
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voor het NNN te borgen, is in de regels van het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplich-

ting opgenomen. Daarnaast wordt een beheersplan opgesteld voor het landgoed, waarin de na-

tuurinrichting en natuurmaatregelen verder worden uitgewerkt en geborgd.  

 
5.6.2.2 Soortenbescherming 

De effecten van de planontwikkeling zijn beoordeeld in het rapport ‘Soortgericht onderzoek be-

schermde soorten herontwikkeling Paleis Soestdijk’ (Arcadis, 29 mei 2020). Dit rapport is opge-

nomen als bijlage 8 bij de toelichting. Hieronder is ingegaan op de resultaten en conclusie van 

de conceptrapportage. 

 

Uit de effectbeoordeling van het nader onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soor-

ten is gebleken dat er negatieve effecten zijn te verwachten. In Tabel 8 is per deelgebied een 

overzicht gegeven van de effecten van de ontwikkeling op beschermde soorten waarbij sprake 

is van mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen. Vervolgens zijn per deelgebied maatre-

gelen en randvoorwaarden opgenomen die er voor zorgen dat vanuit een ecologisch-juridisch 

oogpunt de voorgenomen ontwikkelingen en activiteiten ter plaatse van Paleis Soestdijk vergun-

baar en uitvoerbaar zijn. Hieronder is dit per deelgebied toegelicht.  

 



 

 

 

 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, Voorontwerp 77/105 

 

Tabel 8: Overzicht effecten op beschermde soorten per deelontwikkeling (bron: Soortgericht onderzoek 

beschermde soorten herontwikkeling Paleis Soestdijk - tabel 11, Arcadis, 29 mei 2020) 
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Mitigerende maatregelen / randvoorwaarden per deelgebied 

Woningbouw Alexanderkwartier 

• Slopen bestaande gebouwen buiten de kwetsbare periode van vleermuizen; 

• Doden en beschadigen van individuen voorkomen door de te slopen bebouwing in de minst 

kwetsbare periode van vleermuizen ongeschikt te maken; 

• Verkaveling van de woningbouw afstemmen op aanwezigheid van jaarrond beschermde 

nesten; 

• Toepassen van maatregelen om effecten door geluid/licht en menselijke aanwezigheid te 

beperken voor jaarrond beschermde nesten en zoogdieren; 

• Natuurlijk inrichten van het Alexanderkwartier (zie ook paragraaf 3.4); 

• Doden en beschadigen van individuen voorkomen door individuen van hazelworm en ring-

slang weg te vangen voorafgaand aan werkzaamheden. 
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Parade  

• Kap van bomen buiten de kwetsbare periode van ruige dwergvleermuis; 

• Doden en beschadigen van individuen voorkomen door de te kappen boom in de minst 

kwetsbare periode van ruige dwergvleermuis ongeschikt te maken; 

• Doden en beschadigen van individuen voorkomen door individuen van hazelworm en ring-

slang weg te vangen. 

 

Nieuwe entree 

• Verstoring door licht en geluid van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis voorkomen 

door realisatie af te stemmen (o.a. lichtplan en bouwmethode). 

 

Baarnse tuin en Oranjerie 

• Verstoring door licht en geluid van verblijfplaatsen vleermuizen voorkomen door realisatie 

en gebruik af te stemmen (o.a. lichtplan en bouwmethode); 

• Doden en beschadigen van individuen voorkomen door individuen van hazelworm en ring-

slang weg te vangen voorafgaand aan werkzaamheden. 

 

Nieuw amfitheater 

• Doden en beschadigen van individuen voorkomen door individuen van ringslang weg te 

vangen; 

• Gebruik van amfitheater alleen toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang; 

• Gebruik van amfitheater, inclusief tijdelijk podium op het water alleen toegestaan in de peri-

ode van 15 april tot 15 mei en van 15 juli tot 15 augustus; 

• afname van wateroppervlakte voor podium van vijver (essentieel foerageergebied) is niet 

toegestaan in de kraamperiode van vleermuizen (15 mei tot 15 juli), in de overige actieve 

periode van vleermuizen (15 april tot 15 oktober, exclusief kraamseizoen) is op basis van 

expert judgement een tijdelijke afname van maximaal 10% toegestaan. In de periode dat 

vleermuizen in winterrust zijn, leidt een tijdelijke afname van wateroppervlakte niet tot over-

treding van de Wet natuurbescherming; 

• Gebruik van amfitheater meerdere dagen achter elkaar is beperkt tot twee, daarna dienen 

er minimaal 5 dagen tussen te zitten. 

 

Overloopparkeerterrein 

• Toepassen van maatregelen om effecten door geluid/licht en menselijke aanwezigheid te 

beperken voor vleermuizen en zoogdieren; 

 

Evenementen 

Het organiseren van evenementen is mogelijk mits deze voldoen aan de Wnb. Om verstoring 

van vleermuizen, jaarrond beschermde vogels, zoogdieren en reptielen te voorkomen worden 

de volgende mitigerende maatregelen / voorwaarden gesteld: 

• geluidscontour tijdens geluidsdragende evenementen mag ter hoogte van de Paleisvijver 

niet hoger zijn dan 60 dB gedurende het kraamseizoen van vleermuizen. Vanaf dat niveau 

zijn negatieve effecten te verwachten; 

• geluidscontour tijdens geluidsdragende evenementen mag ter hoogte van de Paleisvijver 

niet hoger zijn dan 80 dB gedurende de actieve periode van vleermuizen, exclusief het 

kraamseizoen van vleermuizen. Vanaf dat niveau zijn negatieve effecten te verwachten; 

• betreding van de ijskelder in de periode vanaf 15 augustus tot 15 april is niet toegestaan; 

• voor ieder evenement is een verlichtingsplan voor het evenement en verlichting van paden 

en wegen noodzakelijk om verstoring van verblijfplaatsen van vleermuizen te voorkomen; 

• voor ieder evenement is een verlichtingsplan voor het evenement en verlichting van paden 

en wegen noodzakelijk om verstoring van verblijfplaatsen van das te voorkomen; 

• geen grote geluidsdragende evenementen gedurende het broedseizoen (15 maart – 15 juli) 

van vogels om verstoring van jaarrond beschermde nesten (ransuil) en algemene broedvo-

gels uit te sluiten; 

• betreding van bospercelen in het kader van evenementen, anders dan op de bestaande pa-

den, gedurende het broedseizoen is niet toegestaan; 
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• op basis van expert judgement dient 80% van het foerageergebied van de das tussen zons-

ondergang en zonsopkomst beschikbaar te zijn tijdens het kraamseizoen (februari tot en 

met juni); 

• op basis van expert judgement dient 60% van het foerageergebied van de das tussen zons-

ondergang en zonsopkomst beschikbaar te zijn in de periode juli tot en met januari; 

• geen verdere permanente afname van het oppervlakte essentieel foerageergebied van de 

das; 

• rond de dassenburchten worden zones ingesteld van 50 meter waarbinnen geen activiteiten 

plaats kunnen vinden tussen zonsopkomst en zonsondergang, tenzij per activiteit anders 

beoordeeld wordt; 

• rond de dassenburchten worden zones ingesteld van 200 meter waarbinnen geen activitei-

ten plaats kunnen vinden tussen zonsondergang en zonsopkomst, tenzij per activiteit an-

ders beoordeeld wordt; 

• inrichtingen voor evenementen zijn per evenement niet groter dan 18.000 m2, dit om te ga-

randeren dat er voldoende leefgebied beschikbaar is voor o.a. boommarter en eekhoorn 

 

Nieuwe kassen 

• Doden en beschadigen van individuen voorkomen door individuen van ringslang weg te 

vangen voorafgaand aan werkzaamheden; 

 

Nieuwe tijdelijke paviljoens 

• Locatie afstemmen op natuurwaarden i.r.t. vaste rust- en verblijfplaatsen; 

• Geen geluidsinstallaties; 

• Geen uitstralende verlichting; 

• Geen permanente bebouwing 

 

Scouting terrein 

• Doden en beschadigen van individuen voorkomen door individuen van hazelworm en ring-

slang weg te vangen voorafgaand aan werkzaamheden. 

 

Parkeren De Dries 

• Doden en beschadigen van individuen voorkomen door individuen van hazelworm en ring-

slang weg te vangen voorafgaand aan werkzaamheden. 

 
Conclusie beschermde soorten toetsing en ontheffing 

Voor de in beschreven overtredingen van de verschillende verbodsbepalingen is een ontheffing 

in het kader van de Wnb noodzakelijk. Voor het aanvragen van een ontheffing, worden de vol-

gende afwegingen gemaakt: 

• Zijn er andere bevredigende oplossingen mogelijk? 

• Is er sprake van een wettelijk belang? 

• Kan de staat van instandhouding worden gegarandeerd? 

 

Deze afwegingen zijn in het rapport beschreven. Voor de voorgenomen ontwikkelingen binnen 

Paleis Soestdijk kunnen de volgende conclusies getrokken: 

• Een ontheffing is noodzakelijk voor sperwer, boomvalk, ransuil, gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, laatvlieger, das, ringslang en hazelworm; 

• Er zijn geen andere bevredigende oplossingen uit het onderzoek naar voren gekomen; 

• Voor soorten beschermd onder de Vogelrichtlijn kan geen wettelijk belang aangetoond wor-

den. Omdat de ontwikkelingen mogelijk zijn zonder overtreding van verbodsbepalingen ten 

aanzien van vogelsoorten, is een ontheffing ook niet nodig; 

• Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn en andere soorten kan wel een wettelijk 

belang aangetoond worden; Dit belang kan aangetoond worden op de volgende punten:  

o De sloop van het Marechaussee terrein, woningbouw, het organiseren van evenemen-

ten en het open stellen van het Paleis vormen belangrijke en onmisbare financiële pij-

lers in de haalbaarheid van het project om Paleis Soestdijk en de grote cultuurhistori-

sche waarde te behouden (groot openbaar belang en economische aard): 

o Bestaande woningen op het Alexanderkwartier stammen uit de jaren ‘50/’60 en bevat-

ten grote hoeveelheden asbest, welke met de sloop gesaneerd worden (veiligheid); 
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o Vanaf 1 april 2020 is sprake van leegstand op het Marechausseeterrein, sloop voor-

komt verloedering, sociale ongewenste en onveilige situaties zoals brandstichting (vei-

ligheid). 

• Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn en andere soorten kan worden aange-

toond dat de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt; 

• Een ontheffing wordt haalbaar geacht voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger, das, ringslang en hazelworm. 

• Voor soorten beschermd onder de Vogelrichtlijn wordt met de planontwikkeling rekening ge-

houden zodat verstoring of overtreding van andere verbodsbepalingen voorkomen wordt; 

• Sperwer, ransuil en boomvalk zijn soorten die blijkens de tot nu toe uitgevoerde onder-

zoeken niet broeden in de delen van het plangebied waar ontwikkelingen plaatsvinden. Er 

vindt vervolgonderzoek plaats waarbij steeds de meest actuele situatie met betrekking tot 

de nestlocaties van deze soorten wordt vastgelegd. 

 

De regels ten aanzien van beschermde soorten geldt rechtstreeks en zelfstandig van het be-

stemmingsplan. Bij elke ingreep of activiteit dient rekening te worden gehouden met de regels 

uit de Wnb. Door het soortenonderzoek en de effectanalyse zijn de randvoorwaarden vooraf be-

kend, zodat de verdere planvorming hier op kan inspelen. De verschillende mitigerende maatre-

gelen en randvoorwaarden worden geborgd middels de ontheffingsaanvraag die nodig is voor 

de deelontwikkelingen (activiteitenplan, ecologisch werkprotocol). Dit proces van ontheffings-

aanvraag zal in overleg met het bevoegd gezag plaatsvinden zodat inhoudelijke kwaliteit en vol-

ledigheid is gegarandeerd.  

Het borgen van mitigerende maatregelen in het bestemmingsplan is alleen noodzakelijk wan-

neer de borging niet elders is geregeld. Daar komt bij dat de natuur niet statisch is en verschil-

lende soorten zich kunnen verplaatsen en andere nestlocaties kunnen kiezen. Wanneer de be-

scherming in het bestemmingsplan wordt opgenomen, wordt geen rekening gehouden met deze 

dynamiek. Dit kan tot een situatie leiden waar specifieke maatregelen zijn opgenomen voor een 

plek terwijl de soort zich al heeft verplaatst naar een andere plek waar de maatregelen niet voor 

gelden. Daarom wordt ingezet op monitoring en het uitvoeren van actueel onderzoek op het 

moment dat een deelontwikkeling en de ingrepen en activiteiten plaats vinden, zodat er van de 

meest actuele situatie uitgegaan kan worden. Dit wordt bij een ontheffingsaanvraag gecontro-

leerd door het bevoegd gezag (provincie Utrecht).  

 
5.6.2.3 Houtopstanden 

In het kader van de realisatie van het project zullen bomen gekapt worden. De kap van bomen 

is gebonden aan wettelijke uitgangspunten. Het plangebied ligt geheel buiten de bebouwde kom 

Boswet, wat betekent dat alleen de provinciale en landelijke wetgeving van toepassing is (Wet 

natuurbescherming, provinciaal Beleidskader natuur en landschap). In het plangebied zijn di-

verse bospercelen aangewezen als ‘oude boskern’ en/of ‘oude bosgroeiplaats’, zie afbeelding 

32.  

 

De exacte effecten op de houtopstanden worden momenteel in beeld gebracht. Hiervoor wor-

den eerst de aanwezige bomen exact ingemeten. Vervolgens worden de precieze locaties ver-

geleken met de planvorming. Het resultaat van het onderzoek en de compensatie opgave wordt 

in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen en in deze paragraaf beschreven.  

 



 

 

 

 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, Voorontwerp 82/105 

 

 
afbeelding 32: bosgroeiplaatsen en boskernen in en rond het plangebied (bron: Natuurvisie provincie 

Utrecht) 

5.7 Mobiliteit 

5.7.1 Verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en parkeren 

De effecten van de planontwikkeling zijn beoordeeld in het rapport ‘Mobiliteitsonderzoek Paleis 

Soestdijk’ (Goudappel Coffeng, 28 augustus 2019). Dit rapport is opgenomen als bijlage 9 bij de 

toelichting. Hieronder is de conclusie opgenomen. Het onderzoek is ingegaan op de huidige si-

tuatie, de autonome ontwikkeling en de toekomstige verkeerskundige situatie nadat het plan 

voor Soestdijk is gerealiseerd. Het studiegebied is getoond in afbeelding 33. 

 

De intensiteiten op de relevante wegen in het plan- en studiegebied zijn voor diverse planjaren 

met behulp van het verkeersmodel inzichtelijk gemaakt. Daarbij zijn de jaren 2019 (huidige situ-

atie) en 2030 (referentiesituatie) en 2030 (plansituatie) gemodelleerd. De referentie- en plansi-

tuatie bevatten alle plannen (ruimtelijk en infrastructureel) waarover een besluit genomen is, 

maar waarvan de uitvoering nog niet gestart is. Deze plannen hebben een behoorlijke mate van 

zekerheid. Er is voor het jaar 2030 gekozen, omdat in bestemmingsplanprocedures het gebrui-

kelijk is om altijd circa tien jaar vooruit te kijken. 
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afbeelding 33: studiegebied van het mobiliteitsonderzoek (bron: Goudappel Coffeng) 

 
5.7.1.1 Huidige situatie en referentie situatie  

Verkeersveiligheid  

In afbeelding 34 is voor drie locaties het aantal ongevallen binnen het plangebied weergegeven 

voor de periode 2014-2018. Het gaat hier om de ongevallen op de Amsterdamsestraatweg tus-

sen de N415 en de N234 en om de kruispunten N221 - N234 en N221 - N415. In totaal zijn 32 

ongevallen geregistreerd binnen het plangebied, waarvan 8 ongevallen met letsel. Met deze 

aantallen zijn de drie locaties als veilig gedefinieerd vanuit verkeerskundig oogpunt. Dit blijkt 

ook uit de ‘Wegvak-onveiligheidslijst’ van de provincie Utrecht. Hier worden de wegvakken van 

provinciale wegen weergegeven waar meer dan 6 slachtofferongevallen hebben plaatsgevon-

den in het tijdvak 2012-2017. In totaal kent de provincie 29 onveilige wegvakken. Het wegvak 

N221 Amsterdamsestraatweg tussen de N415 en de N234 komt niet voor in deze lijst.  
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afbeelding 34: Ongevalsregistratie voor de N221 op het wegvak en de twee kruispunten tussen de N415 

en de N234 in de periode 2014-2018 (bron: Goudappel Coffeng) 

 

Verkeersafwikkeling  

Ten aanzien van de verkeersafwikkeling is in het onderzoek onderscheid gemaakt in de ver-

keersafwikkeling op wegvak- en kruispuntniveau. De verkeerscapaciteit van de wegvakken in 

het studiegebied van het mobiliteitsonderzoek is in de huidige situatie als ‘goed’ gekwalificeerd.  

 

De verkeersafwikkeling van het kruispunt N221 - Hilversumsestraatweg - Lt. Gen. van 

Heutszlaan is in de ochtend- en avondspits ‘redelijk/matig’ en in de weekendspits ‘goed’. De 

verkeersafwikkeling van het kruispunt N234 - Vredehofstraat - Praamgracht is in de ochtend- en 

weekendspits ‘goed’ en in de avondspits ‘redelijk/matig’. 

Wanneer wordt gekeken naar de referentiesituatie (2030, zonder planontwikkeling), dan valt op 

dat de verkeersafwikkeling van het kruispunt N221 - Hilversumsestraatweg - Lt. Gen. van 

Heutzlaan in de ochtend- en weekendspits in de referentiesituatie in 2030 ‘matig’ is en in de 

avondspits zelfs ‘slecht’. De cyclustijd in de avondspits bedraagt meer dan 120 seconden. De 

verkeersafwikkeling van het kruispunt N234 - Vredehofstraat - Praamgracht is in de referentiesi-

tuatie in de ochtendspits ‘goed’ en in de avond- en weekendspits ‘matig’. 
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Vanwege het ontstaan van een knelpunt in de referentiesituatie is onderzocht of de beide kruis-

punten geoptimaliseerd kunnen worden. Er zijn configuratiemutaties mogelijk die de verkeersaf-

wikkeling van de kruispunten kunnen verbeteren (zie mobiliteitsonderzoek).  

 
5.7.1.2 Effecten planontwikkeling 

Verkeersafwikkeling 

Uit de berekeningen komt naar voren dat de bijdrage van de planontwikkeling maximaal 400 

motorvoertuigen per wegvak in een spits betreft. Dit is gebaseerd op een woningbouwpro-

gramma van 98 woningen. Het bestemmingsplan maakt 80 woningen mogelijk, iets minder dan 

waar het onderzoek van is uitgegaan. De effecten van het bestemmingsplan zullen dan ook iets 

lager en gunstiger uitvallen dan wat in het mobiliteitsonderzoek is bepaald. Het gewijzigde aan-

tal woningen is in de onderzoeksrapportage echter niet meer verwerkt. De cijfers hieronder ko-

men uit het onderzoeksrapport en zijn dus nog gebaseerd op de eerdere aantallen woningen.  

 

Relatief gezien is de bijdrage per wegvak tussen de 0 en 14% (zie ook afbeelding 35). De toe-

names van verkeer vinden voornamelijk plaats op de N221 en de N234. Op die wegen vindt 

een toename - ten opzichte van de autonome situatie in 2030 – van verkeer plaats van tussen 

de 100 tot maximaal 400 motorvoertuigen per wegvak per twee uur in twee richtingen. Daar-

naast is er nog sprake van een lichte toename van verkeer op de N415/Hilversumsestraatweg 

in de weekendspits bij een planontwikkeling in 2030. 

 

De verkeersafwikkeling van de wegvakken is ook na de planontwikkeling als ‘goed’ te kwalifice-

ren. De verkeersafwikkeling van de twee geregelde kruispunten zijn - ondanks de maatregelen - 

in de referentiesituatie in 2030 hoofdzakelijk ‘redelijk/matig’ te kwalificeren. 
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afbeelding 35: Intensiteiten per wegvak in de ochtend-, avonden weekendspits op een gemiddelde werk-
dag in plansituatie in 2030 inclusief planontwikkeling (eenheid: motorvoertuigen, twee richtingen); bron: 
VRU-model 3.4 (bron: Goudappel Coffeng) 

 

Parkeren 

Voor de bezoekers die per auto naar Paleis Soestdijk komen, is het van belang dat er genoeg 

parkeercapaciteit is. In de huidige situatie is bij de Parade op P1 en P2 ruimte voor 100 auto’s. 

Op P3 (De Dries) is in de huidige situatie ruimte voor 230 auto’s. In totaal kunnen - als gevolg 

van deze plannen - in het plangebied 240 extra parkeerplekken gerealiseerd, verdeeld over P1, 

P2 en P3. Op P1 en P2 is na transformatie plaats voor circa 250 auto’s, op P3 (De Dries) is een 

verwachte capaciteit mogelijk van circa 320 plekken. Dit maakt dat de totale parkeercapaciteit in 

de toekomst maximaal 570 parkeerplaatsen bedraagt (afhankelijk van de exacte inrichting). Het 

uitgangspunt is om bezoekers eerst bij P1 en P2 op te vangen, voordat ze naar P3 doorverwe-

zen worden.  

 

De planontwikkeling van het paleis kent een divers aanbod aan functies en daarom een divers 

beeld van het aantal geparkeerde auto’s gedurende de dag. Om het maatgevende moment te 
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bepalen, is een parkeerbalans opgesteld. De parkeerbalans geeft het aantal benodigde par-

keerplekken per uur weer. Hieruit komt naar voren dat het maatgevende moment voor parkeren 

zaterdagmiddag 14.00 uur is. Het aantal benodigde parkeerplaatsen (vraag) ligt dan op 557, 

terwijl het aanbod circa 570 parkeerplaatsen is. Dit betekent dat de maximale parkeervraag op 

het maatgevende moment binnen het plangebied op P1, P2 en P3 op te vangen zal zijn. Dit 

gaat om de reguliere situaties, niet om de parkeerbehoefte bij een evenement. De parkeerbe-

hoefte bij evenementen is beschreven in paragraaf 5.7.2. 

 

Het parkeren voor de bewoners van het nieuwe Alexanderkwartier wordt opgelost binnen de 

grenzen van de woonbuurt. Hiervoor gelden de gemeentelijke parkeernormen.  

 

Openbaar vervoer en fiets 

In de plansituatie wordt uitgegaan van de huidige lijnvoering en frequentie van het busnet 

rondom Paleis Soestdijk. Deze lijnvoering en frequenties zijn gebaseerd op een vraaggericht 

voorzieningenniveau. De verwachting is dat met de planontwikkeling van het paleis de huidige 

frequentie voldoende ruimte biedt voor de mogelijke groei in reizigers. Dit is gebaseerd op re-

cente bezettingscijfers van de provincie Utrecht, de inschatting van het extra aantal OV-reizi-

gers en (vergelijkbare) ervaringen elders in de provincie. De vervoersvraag zal in de loop der 

jaren kunnen veranderen. Van de concessiehouder wordt verwacht dat hij het vervoersaanbod 

richt op de vraag.  

 

Er wordt tenslotte niet uitgegaan van wijzigingen in de fietsinfrastructuur ten opzichte van de 

huidige situatie. 

 
5.7.1.3 Oplossingsrichtingen  

In het mobiliteitsonderzoek is ingegaan op verschillende mogelijkheden om de ontsluiting van 

het paleis te verbeteren. Er zijn diverse verkeerskundige oplossingsrichtingen verkend om tot 

een goede ontsluitingsstructuur van de planontwikkeling te komen. Daarbij is onder meer ge-

constateerd dat de N221 een 2x2-profiel dient te behouden, omdat een 2x1-profiel zal zorgen 

voor congestie. De oplossingsrichtingen zijn hierna gecategoriseerd in drie principes die weer 

diverse subvarianten kennen. 

 

De varianten zijn beoordeeld op de aspecten doorstroming voor auto, openbaar vervoer, fiets, 

verkeersveiligheid, civieltechnische haalbaarheid, projectkosten en ontsluiting van het paleis. 

Uit deze analyse komen de varianten 2C en 3C verkeerskundig als voorkeursmodel naar voren. 

De varianten verschillen verkeerskundig minimaal. Schematisch zijn de varianten in afbeelding 

36 weergegeven (het noorden is links). 

 



 

 

 

 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, Voorontwerp 88/105 

 

Variant 2C: 

 
Variant 3C: 

 
afbeelding 36: Principe inrichtingsvarianten (bron: Goudappel Coffeng) 

Bij variant 2C wordt uitgegaan van de realisatie van een (ei)rotonde voor de ontsluiting van de 

woningen van het Alexanderkwartier en het paleis. Daarnaast wordt in deze variant uitgegaan 

van een ongelijkvloerse oversteek van voetgangers (door middel van een brug of tunnel) tussen 

de Parade en het paleis.  

 

Bij variant 3C wordt eveneens uitgegaan van realisatie van een (ei)rotonde, maar wordt daar-

naast voor het doorgaande autoverkeer (op de N221) uitgegaan van een ongelijkvloerse oplos-

sing (tunnel). 

 

De verkeerskundige voordelen van deze varianten zijn: 

• De doorstroming van de auto en het OV zijn in deze varianten optimaal, doordat ‘slechts’ 

één nieuw kruispunt in het studiegebied wordt toegevoegd. 

• De oversteek voor voetgangers tussen P1/P2 en het paleis geschiedt ongelijkvloers. Dat is 

veilig. 

• Beide varianten zijn - op basis van een eerste quick scan - civieltechnisch niet onmogelijk 

en logisch voor toekomstige bezoekers van/naar het paleis. De civieltechnische uitwerking 

van variant 3C is in een later stadium zeker noodzakelijk. 

• De kosten van variant 2C zijn (fors) lager dan die van variant 3C. 

 

De verkeerskundige voorkeur is dan ook om in ieder geval de varianten 2C en 3C verder te ver-

kennen en uit te werken. Voordat dit mogelijk is, dient wel eerst een integrale afweging te wor-

den gemaakt. In die integrale afweging spelen ook andere disciplines een rol. Denk daarbij aan 

onder andere cultuurhistorie, ruimtelijke consequenties, stedenbouwkundige en landschappe-

lijke consequenties, kosten, effecten milieu (geluidshinder, luchtkwaliteit) en civieltechnische as-

pecten. Na die integrale afweging dient de ‘integrale’ voorkeursvariant verder uitgewerkt te wor-

den. 

 
5.7.1.4 Conclusie 

Op dit moment is de verkeerskundige oplossing nog niet gekozen. Zodoende is er nog geen op-

lossing in het bestemmingsplan op te nemen. Wel is ter indicatie met een zoekgebied aangege-

ven dat er nog een oplossing moet worden gevonden voor de verkeerskundige inpassing. Bij 
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het ontwerpbestemmingsplan dient de oplossing bekend te zijn en in het plan te zijn opgeno-

men.  

 
5.7.2 Parkeren bij evenementen 

De effecten die optreden bij evenementen zijn beoordeeld in het rapport ‘Parkeren en Evene-

menten Paleis Soestdijk’ (Goudappel Coffeng, 17 december 2019). Dit rapport is opgenomen 

als bijlage 11 bij de toelichting. Hieronder is de conclusie opgenomen. 

 

In het rapport is ingegaan op de verkeerskundige effecten die optreden bij evenementen. Hierbij 

wordt onder andere ingegaan op de mogelijk te verwachte parkeervraag per type evenement en 

hoe deze mogelijk kan worden opgevangen in de omgeving. De rapportage betreft nadrukkelijk 

geen specifiek verkeersplan bij evenementen. Net als in de huidige situatie zal bij (toekomstige) 

evenementen aan de initiatiefnemer van het evenement worden gevraagd om een verkeerskun-

dige onderbouwing aan te leveren. Bij die verkeerskundige onderbouwing zal concreet moeten 

worden ingegaan op zaken als het type evenement, aantal bezoekers, analyse doelgroep(en), 

aankomst- en vertrekpatroon en in te zetten parkeerlocaties.  

 

Voor het bestemmingsplan is relevant om de maximale situaties te beoordelen. De drie type 

evenementen die kunnen plaatsvinden (zie paragraaf 3.4.7), hebben elk een eigen parkeer-

vraag. Bij een lokaal evenement is er behoefte aan 250 tot 700 parkeerplaatsen, bij een concert 

tussen de 450 en 1.600 en bij een groter evenement tussen de 1.400 en 2.950 parkeerplaatsen. 

De maximale parkeervraag die kan plaatsvinden is 2.950 parkeerplaatsen. 

 

De maximale parkeervraag bij een groter evenement met maximaal 10.000 bezoekers per dag 

bedraagt 2.950 parkeerplaatsen. Op het landgoed zijn er in de huidige situatie 330 parkeerplek-

ken beschikbaar. In dat geval zal er gebruik moeten worden gemaakt van één of meerdere van 

de P+R-locaties in de omgeving. Met de uitbreiding van de parkeermogelijkheden binnen het 

plangebied is er in de toekomstige situatie sprake van ca. 570 permanente plaatsen en ca. 450 

tijdelijke plaatsen op het overloopparkeerterrein, in totaal ca. 1020 parkeerplaatsen binnen het 

plangebied. Dit betekent dat indien een concert of groter evenement wordt gehouden, een an-

dere parkeerlocatie ingezet moet worden om de resterende parkeerplaatsen te faciliteren (ca. 

1.930 plaatsen). De aanwezige P+R voorzieningen en/of de Praamgracht bieden in totaal ruim 

voldoende capaciteit hiervoor. Echter, op 15 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie aange-

nomen waarin is aangegeven dat het ongewenst is dat het weiland langs de Praamgracht in de 

toekomst nog gebruikt wordt als overloopparkeerterrein voor evenementen. Met de motie is het 

college verzocht om bij toekomstige evenementen geen ontheffing te verlenen om het weiland 

te gebruiken als (overloop)parkeerterrein. Zodoende zal bij een evenement de parkeervraag op 

andere locaties moeten worden opgevangen. Afhankelijk van het type evenement en de be-

schikbaarheid van de P+R-locaties kan er een combinatie worden gemaakt van verschillende 

parkeerlocaties om de parkeervraag op te vangen. De in beeld gebrachte P+R voorzieningen 

bieden zonder de Praamgracht onvoldoende capaciteit voor de maximale parkeervraag. Er 

vindt nader onderzoek plaats naar extra mogelijkheden. Dit wordt in het ontwerpbestemmings-

plan toegelicht. 

 

In het rapport is een drietal aanbevelingen gedaan:  

1. P+R-locatie in de gemeente Soest 

De P+R-locaties liggen nu allemaal in de gemeente Baarn en dienen voornamelijk de noorde-

lijke windrichting. Circa 50% van de bezoekers komt uit het zuiden. Om deze groep vroegtijdig 

af te vangen is het voor de hand liggend om in de gemeente Soest een P+R locatie te zoeken 

die ingezet kan worden tijdens grote evenementen (buiten het plangebied). Dit is een mogelijk-

heid die in het kader van de organisatie van een evenement overwogen kan worden.  

 

2. Meer sturen op openbaar vervoer en fiets 

Het aandeel bezoekers dat per auto naar een evenement komt is te verminderen zodat de ver-

keersdruk niet te hoog wordt door actief in te zetten op gebruik van openbaar vervoer naar de 

evenementen. Dit kan door middel van: 

• Goede informatie over openbaar vervoer op de website 

• Aanbieden Shuttledienst vanaf intercity station Hilversum of Amersfoort 



 

 

 

 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, Voorontwerp 90/105 

 

• Integratie entreeprijs met openbaarvervoerbewijzen 

• Aanbieden gratis deelfietsen bij station Baarn, Soest en Soesterberg 

 

3. Stellen van een maximum aantal bezoekers tijdens evenementen 

Door een maximumaantal bezoekers van circa 5.000 per dag te hanteren tijdens evenementen, 

is de verwachting dat de maximum parkeervraag ook lager zal uitvallen. Hierdoor is de parkeer-

druk op te vangen op de parkeerterreinen van Paleis Soestdijk in combinatie met de Praam-

gracht, of een andere P+R-locatie.  

In de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat bij lokale evenementen en concerten 

er maximaal 5.000 bezoekers mogen zijn per dag. Alleen 5 keer per jaar is het mogelijk om een 

evenement te organiseren waar meer dan 5.000 bezoekers per dag heen komen (maximaal 

10.000 bezoekers).  

 

De andere twee aanbevelingen worden bij elke evenementorganisator onder de aandacht ge-

bracht en er wordt bij de verkeerskundige onderbouwing gevraagd expliciet hier op in te gaan.  

5.8 Bedrijven en Milieuzonering 

5.8.1 Algemeen 

De ruimtelijke ordening stelt zich tot doel een goede kwaliteit van leefomgeving te handhaven 

en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan 

we het aanbrengen van voldoende afstand tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 

enerzijds en milieugevoelige functies als wonen anderzijds. Die onderlinge afstand moet groter 

zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.  

 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente Baarn de daarvoor al-

gemeen aanvaarde VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009. Deze uitgave bevat een 

lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) 

richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstan-

den voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de 

vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een mili-

eucategorie. 

 

Onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevings-

type. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype 

rustige woonwijk. Een ander omgevingstype is het gemengd gebied. Binnen gemengd gebied is 

het mogelijk om gemotiveerd voor één of meer milieuaspecten een kleinere afstand aan te hou-

den dan wordt geadviseerd voor een rustige woonwijk.  

 
Milieu-cate-
gorie 

Richtafstand tot omgevingstype 
rustige woonwijk 

Richtafstand tot omgevingstype 
gemengd gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m  

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

Tabel 4.1: Bedrijven en milieuzonering (bron: VNG, Brochure Bedrijven en milieuzonering, 2009) 
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5.8.2 Betekenis voor het bestemmingsplan  

Voor het bestemmingsplan is een beoordeling van de milieuzonering uitgevoerd (‘Quick-scan 

bedrijven en milieuzonering Landgoed Paleis Soestdijk’, Aveco de Bondt, 15 mei 2020). Dit on-

derzoek is opgenomen als bijlage 12 bij de toelichting.  

 

Het doel van de quick-scan is het in kaart brengen van de milieuhinder gevoelige bestemmin-

gen en bedrijven/milieubelastende activiteiten in en rondom het projectgebied en te beoordelen 

of deze een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Uit de inventarisatie blijkt dat er voldoende afstand is tussen milieu-hinder gevoelige bestem-

mingen en milieubelastende activiteiten binnen en buiten het projectgebied. Geconcludeerd 

wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering verder geen belemmering vormt voor de voor-

genomen ontwikkeling van Landgoed Paleis Soestdijk. 

 
5.8.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering verder geen belemmering 

vormt voor de voorgenomen ontwikkeling van Landgoed Paleis Soestdijk. 

5.9 Geluidhinder wegverkeer 

5.9.1 Wettelijk kader 

Wegverkeers- en spoorweglawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Men-

sen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeers- en/of spoor-

weglawaai kunnen hier lichamelijke en psychische klachten door oplopen. De Wet geluidhinder 

(Wgh) stelt specifieke eisen aan bestemmingsplannen. Op grond van de wet zijn verschillende 

vormen van geluidhinder te onderscheiden die directe raakvlakken hebben met de ruimtelijke 

ordening. Voor dit bestemmingsplan is de regelgeving ten aanzien van wegverkeerlawaai (art. 

77 Wgh) en railverkeerslawaai (art. 105 Wgh) van belang. Het plangebied ligt niet in een geluid-

zone van een gezoneerd industrieterrein. 

 

Geluidzones en geluidsgevoelige bestemmingen 

De Wet geluidhinder werkt met het systeem van zones (aandachtgebieden) rond geluidsbron-

nen (wegverkeer, railverkeer en industrielawaai). Als een geluidgevoelige bestemming binnen 

een geluidzone ligt, moet de geluidbelasting op dat object worden onderzocht. In het kader van 

de Wet geluidhinder is er geen onderzoeksplicht naar 30 km/uur-wegen. In het kader van een 

beoordeling van een goede ruimtelijke ordening kan het echter wel noodzakelijk zijn de akoesti-

sche gevolgen van 30 km/uur wegen in kaart te brengen om te onderzoeken of er nog sprake is 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

Onder geluidsgevoelige bestemmingen wordt verstaan (Art. 1 Wgh): 

• Woningen 

• Onderwijsgebouwen 

• Ziekenhuizen en verpleeghuizen 

• Geluidsgevoelige terreinen (bij onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en 

woonwagenstandplaatsen)  

 

Grenswaarden Wet geluidhinder 

Het systeem van de Wet geluidhinder gaat uit van voorkeursgrenswaarden en maximale grens-

waarden. Een geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar. De effecten van 

geluid worden dan goed geacht. Een geluidsbelasting in het gebied tussen de voorkeursgrens-

waarde en de maximale grenswaarde is alleen mogelijk na een afwegingsproces, het zoge-

naamde hogere waarden besluit. Een zeer belangrijk onderdeel van dit afwegingsproces is een 

maatregelenonderzoek. De grenswaarden voor woningen in het plangebied zijn (in Lden)  

• Wegverkeerslawaai, voorkeursgrenswaarde 48 dB en maximale grenswaarde van 63 dB.  

• Spoorweglawaai, voorkeursgrenswaarde 55 dB en maximale grenswaarde van 68 dB 

 

5.9.2 Onderzoek 

Het bestemmingsplan maakt nieuwe woningen mogelijk binnen de onderzoekszone van de Am-

sterdamsestraatweg (N221). Voor het bestemmingsplan is een geluidonderzoek uitgevoerd 
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(‘Geluidonderzoek wegverkeerslawaai’, Aveco de Bondt, 14 februari 2020). Dit onderzoek is op-

genomen als bijlage 13 bij de toelichting.  

Voor het onderzoek zijn de geluidcontouren op het gehele woongebied en de directe omgeving 

berekend. Op basis van de ligging van de geluidcontouren wordt inzicht gegeven waar woning-

bouw zonder meer mogelijk is en waar zich aandachtsgebieden bevinden voor nieuwe wonin-

gen. De geluidcontouren van de N221 zijn berekend als vrije veldcontouren op de eerste woon-

laag (waarneemhoogte van 1,5 meter, de minst kritische situatie) en op de vijfde woonlaag 

(waarneemhoogte van 13,5 meter, de meest kritische situatie). 

 

 
afbeelding 37: Geluidcontouren vanwege de N221 (incl. aftrek art. 110g Wgh) (bron: Aveco de Bondt) 

Uit de resultaten blijkt dat tot een afstand van circa 105 meter de voorkeurswaarde wordt over-

schreden vanwege de N221. De maximale ontheffingswaarde wordt tot een afstand van maxi-

maal 20 meter van de oostelijke grens van het woongebied overschreden. In het rapport van 

het geluidonderzoek zijn de geluidcontouren in meer detail te raadplegen.  

 

Indien binnen de geluidcontour van de voorkeurswaarde (maximaal circa 105 meter van de 

grens van de nieuwe woonwijk) nieuwe woningen worden gerealiseerd, dan dient een onthef-

fing voor een hogere waarde te worden aangevraagd vanwege de Amsterdamsestraatweg 

N221. Hierbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het geluidbe-

leid van de gemeente Baarn. In dit geval wordt voldaan aan het ontheffingscriterium dat nieuw-

bouw wordt gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing. 

Daarnaast dient in het ontwerp rekening te worden gehouden dat elke woning minimaal een 

geluidluwe gevel heeft. Dit is een gevel waar de geluidbelasting niet hoger is dan de 

voorkeurswaarde. 

 

De geluidbelasting vanwege de N415 is niet hoger dan de voorkeurswaarde en stelt hieromtrent 

geen aanvullende eisen. 

 

5.9.3 Conclusie 

De verkaveling voor het Alexanderkwartier is nog niet volledig uitgewerkt. Op basis van de con-

tourenberekening is te beschouwen dat de contour van de voorkeursgrenswaarde (op 13,5m 

hoogte) mogelijk over een zeer klein deel van de meest oostelijke uit te geven kavels ligt. Wan-

neer de woningen in deze contour worden gerealiseerd, zal een ontheffing hogere waarde no-

dig zijn. In het kader van het ontwerpbestemmingsplan wordt dit definitief beoordeeld.  

5.10 Geluidhinder evenementen 

5.10.1 Inleiding 

Het bestemmingsplan maakt evenementen mogelijk binnen de Paleistuin. Er zijn drie catego-

rieën opgenomen, waarbij onderscheid is gemaakt in aantal bezoekers en of sprake mag zijn 

van de inzet van versterkt geluid. Een evenement met versterkt geluid kan geluidhinder veroor-

zaken op woningen in de omgeving. Voor Paleis Soestdijk gelden er geluidnormen voor evene-

menten uit het Activiteitenbesluit (i.c.m. APV Baarn). Per evenement dient de organisator zich 
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hier aan te houden. Door middel van het verbinden van voorschriften aan de evenementenver-

gunning kan de naleving van de geluidnormen worden opgelegd en worden gehandhaafd. 

 

Voor het bestemmingsplan dient ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening het geluidni-

veau van muziekgeluid op omliggende woningen in beeld te worden gebracht. Bij de beoorde-

ling van geluiduitstraling van muziekgeluid vanaf het terrein rondom het Paleis Soestdijk is ge-

bruik gemaakt van de ‘Nota evenementen met een luidruchtig karakter’. Deze nota van de In-

spectie Milieuhygiëne Limburg biedt een duidelijk kader voor de beoordeling van muziekgeluid 

van evenementen. De nota wordt door veel gemeenten gebruikt en bij de rechter omdat het een 

vrij algemeen geaccepteerde objectieve norm geeft van wat onduldbare geluidhinder is. 

 

Conform de Nota wordt de geluidbelasting op de gevels van woningen verwerkt naar het geluid-

niveau dat binnen in de woningen kan optreden, rekening houdend met de geluidisolatie van de 

gevel. De Nota trekt als grens dat het geluidniveau van een evenement in een woning niet meer 

mag bedragen dan 50 dB(A). Bij meer dan 50 dB(A) kan sprake zijn van ‘onduldbare hinder’ 

doordat bewoners beperkt worden in de spraakverstaanbaarheid. 

 

Deze aanpak uit de Nota resulteert in het beoordelingskader waarbij de gevelbelasting op wo-

ningen ten gevolge van muziekgeluid ten hoogste 70 à 75 dB(A) mag bedragen bij een stan-

daard gevelisolatie van 20 à 25 dB(A). Bij nieuwe woningen is overigens sprake van een gevel-

isolatie van 30 dB(A).  

 

Zoals beschreven in paragraaf 4.4.4 hanteert de gemeente Baarn geluidbeleidsregels waarbij 

voor categorie 2 een geluidnorm van 70 dB(A) geldt en voor een categorie 3 evenement een 

geluidnorm van 80 dB(A) op de dichtbijgelegen woningen. Bij een geluidbelasting van 80 dB(A) 

kan niet worden uitgesloten dat het binnenniveau meer dan van 50 dB(A) bedraagt en onduld-

bare hinder kan optreden. Binnen de gemeente worden daarom categorie 3 evenementen be-

perkt toegestaan. Voor de dagen/ tijden waarop evenementen mogen plaatsvinden zijn elke dag 

van de week echter vanwege de nachtrust voor omwonenden met de volgende begin- en eind-

tijden: 

 
Tabel 9: Dagen en tijden waarop evenementen mogen plaatsvinden volgens het evenementenbeleid van 

Baarn (bron: Aveco) 

Dagen Begintijd Eindtijd 

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 07:00 uur 23:00 uur 

Vrijdag en zaterdag 07:00 uur 23:30 uur 

Zondag *11:00 uur 23:00 uur 

*Begintijd mogelijk in combinatie met een ontheffing van de Zondagswet 

 

Bij muziekgeluid tijdens evenementen stelt het beleid dat tijdens evenementen bij hogere ge-

luidniveaus de lage tonen een grote rol spelen in de hinderbeleving. Als hindermaat wordt hier-

voor het C-filter gehanteerd. Om de lage tonen in te perken wordt een dB(C) norm in de vergun-

ning opgenomen van 83 dB(C) voor categorie 2 en 93 dB(C) voor categorie 3. 

 
5.10.2 Onderzoek  

Er is een beoordeling van de akoestische gevolgen aan het gemeentelijk geluidbeleid uitge-

voerd door Aveco de Bondt. Het resultaat van de beoordeling is opgenomen in het rapport ‘Ge-

luidonderzoek wegverkeerslawaai’, Aveco de Bondt, 23 maart 2020 (bijlage 14 bij de toelich-

ting). Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van het akoestisch onderzoek van Event 

Acoustics (is bij de beoordeling gevoegd).  

 

In het onderzoek zijn vier locaties onderzocht: 

1. Amfitheater met podium op het water, geschikt voor circa 1.200 personen; 

2. Grasveld oost, geschikt voor circa 5.000 personen; 

3. Grasveld noord, geschikt voor circa 5.000 personen; 
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4. Grasveld west, geschikt voor circa 5.000 personen, referentiepositie “Royal Park Live” con-

certen. 

 

De hiervoor omschreven locaties zijn weergegeven in afbeelding 38. De onderzochte scenario’s 

voor de muziekevenementen zijn;  

- Pop / jazz concerten met gematigde geluidsniveaus, vergelijkbaar met de eerder gehouden 

“Royal Park Live” concerten.  

- Versterkte klassieke muziek concerten 

 

 
afbeelding 38: beoordeelde evenementlocaties op geluidbelasting op de omgeving (bron: Aveco) 

Met uitzondering van een evenement van het type popconcert op positie 2 passen alle evene-

menten binnen de gestelde geluidnorm die geldt voor een categorie 2 evenement (uit de Ge-

luidbeleidsregels Baarn). Voor positie 2 – pop concert is het hoogst berekende equivalent ge-

luidniveau ten hoogste 81 dB(A) en 91 dB(C) bij de bestaande woning aan de Amsterdamse-

straatweg 5 (boerderij ’t Kraayenest in het plangebied) aan de noordzijde van het terrein van 

Paleis Soestdijk. Dit is hoger dan geluidnorm van 80 dB(A) en 93 dB(C) die geldt voor een cate-

gorie 3 evenement. Aangezien de woning op het terrein staat van Paleis Soestdijk is de woning 

uit te sluiten van beoordeling. 

 

De nieuwbouwlocatie ligt in alle gevallen op grotere afstand dan de dichtbijgelegen bestaande 

geluidgevoelige bestemming per evenement. Hierdoor is er geen overschrijding van de gestelde 

geluidnorm die geldt voor een categorie 2 evenement en vormen de evenementen geen belem-

mering voor een goed woon- en leefklimaat. 

 
5.10.3 Conclusie  

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voldaan kan worden aan de geluidnormen uit de geluid-

beleidsregels van de gemeente, behalve voor één bestaande woning binnen het plangebied na. 

Deze woning is uit te sluiten van de beoordeling. Ook voor de nieuwe woningen in het Alexan-

derkwartier worden de geluidnormen niet overschreven. De akoestische beoordeling laat zien 
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dat de mogelijkheden voor evenementen in het bestemmingsplan niet leiden tot een onaan-

vaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving vanwege te hoge geluidbe-

lastingen. 

5.11 Luchtkwaliteit 

5.11.1 Wettelijk kader 

In de Wet milieubeheer (verder: Wm) zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de bui-

tenlucht moet voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan nu moet wor-

den voldaan en grenswaarden waaraan in de toekomst moet worden voldaan. De meest kritieke 

stoffen zijn stikstofdioxide en fijn stof. Voor de andere in de Wm genoemde stoffen, wordt in Ne-

derland, behoudens bijzondere situaties, overal voldaan aan de vereisten.  

 

In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn categorieën van 

gevallen aangewezen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtveront-

reiniging. Een bijdrage is “niet in betekenende mate” als de toename maximaal drie procent van 

de jaargemiddelde grenswaarde van fijn stof of stikstofdioxide bedraagt. Wanneer een ontwik-

keling valt onder één van die categorieën is het niet nodig een onderzoek naar de luchtkwaliteit 

uit te voeren. Woningbouwlocaties van 1.500 woningen en één ontsluitingsweg ofwel 3.000 wo-

ningen met twee ontsluitingswegen vallen onder deze categorieën.   

 

5.11.2 Onderzoek 

Voor het bestemmingsplan is een beoordeling ‘niet in betekenende mate’ uitgevoerd 

(‘Quickscan luchtkwaliteit Landgoed Paleis Soestdijk’, Aveco de Bondt, 15 mei 2020). De beoor-

deling is opgenomen als bijlage 15 bij de toelichting. Hieronder is het resultaat samengevat. 

 

Voor het bestemmingsplan zijn de huidige concentraties stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) 

en zeer fijn stof PM2,5) in beeld gebracht, gebruik makend van de Grootschalige Concentratie-

kaarten Nederland (GCN). Daarnaast zijn tevens de monitoringsgegevens van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Uit deze gegevens komt naar voren dat de 

plaatselijke luchtkwaliteit ruim onder de wettelijke normen ligt en er wordt voldaan aan de nor-

men voor een goed woon- en leefklimaat.  

 

Uit de resultaten van de quickscan en het nader onderzoek dat is uitgevoerd kan geconcludeerd 

worden dat de plaatselijke luchtkwaliteit binnen het projectgebied en de directe omgeving daar-

van voldoet aan de normen voor een goed woon- en leefklimaat. Vanuit een goede ruimtelijke 

ordening vormt het aspect luchtkwaliteit derhalve geen belemmering voor de voorgenomen ont-

wikkeling. 

 

De voorgenomen ontwikkeling ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ draagt, met uitzondering van een 

overschrijding op één locatie, niet in betekende mate bij aan een verslechtering van de lucht-

kwaliteit. Omdat geen grenswaarden uit de Wet milieubeheer worden overschreden vormt deze 

ene overschrijding geen belemmering. 

 

Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het aspect luchtkwaliteit geen belemmering is om de 

voorgenomen ontwikkeling van Landgoed Paleis Soestdijk mogelijk te maken. Wat betreft lucht-

kwaliteit is er sprake van een goed woon- en leefklimaat. 

 

5.11.3 Conclusie voor het plan 

Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het aspect luchtkwaliteit geen belemmering is om de 

voorgenomen ontwikkeling van Landgoed Paleis Soestdijk mogelijk te maken. Wat betreft lucht-

kwaliteit is er sprake van een goed woon- en leefklimaat. 
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5.12 Externe veiligheid 

5.12.1 Inleiding 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s van 

zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis 

van de criteria, zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (verder: 

Bevi) worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico van zware ongevallen met 

zich mee (kunnen) brengen.  

 

Het beleid voor externe veiligheid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers 

een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit 

doel te bereiken zijn gemeenten en provincies verplicht om bij de besluitvorming rondom ruimte-

lijke plannen de invloed van een risicobron op zijn omgeving te beoordelen. Daartoe wordt in 

het externe veiligheidsbeleid het plaatsgebonden risico en het groepsrisico gehanteerd. 

 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon zich gedurende een jaar onafgebroken 

onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaar-

lijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbin-

nen die kans 10-6 (één op 1.000.000) bedraagt. Binnen deze plaatsgebonden risicocontour mo-

gen geen kwetsbare objecten mogelijk worden gemaakt. Kantoorgebouwen groter dan 1.500 m2 

bvo zijn op grond van artikel 1, eerste lid, sub l Bevi een kwetsbaar object.  

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald 

gebied overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft 

hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico, mede bepaald door het aantal personen 

(dichtheid) binnen het te beschouwen gebied. Indien een ontwikkeling is gepland in de nabijheid 

van een risicobron geldt afhankelijk van de ontwikkeling een verantwoordingsplicht voor het toe-

laten van gevoelige functies.  

 

5.12.2 Betekenis voor het plan 

Voor het bestemmingsplan is een quickscan externe veiligheid uitgevoerd (‘Quick-scan externe 

veiligheid Landgoed Paleis Soestdijk’, Aveco de Bondt, 27 januari 2020). Dit onderzoek is opge-

nomen als bijlage 16 bij de toelichting. Hieronder is de uitkomst beschreven.  

 

Voor de inventarisatie van de risicobronnen is een zoekgebied van 1 kilometer rondom het pro-

jectgebied gehanteerd. In afbeelding 39 is dit zoekgebied weergegeven op tekening inclusief de 

risicobronnen die binnen dit zoekgebied vallen. Uit de quickscan blijkt dat het plangebied niet 

binnen de risicoafstanden van de risicobronnen ligt voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6) en 

groepsrisico (GR). 

 

Wel is het plangebied gelegen binnen het invloedsgebied van het transport van gevaarlijke stof-

fen over het spoor en het invloedsgebied voor de verantwoording van het groepsrisico in ver-

band met transport van gevaarlijke stoffen over enkele provinciale wegen..  

Het invloedsgebied van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor bedraagt 4.000 me-

ter vanaf het spoor vanwege het transport van categorie D4 stoffen (toxische vloeistof). Omdat 

door het bestemmingsplan het aantal personen binnen het invloedsgebied (beperkt) toeneemt, 

is een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Ook dient de veiligheidsregio advies 

uit te brengen over de verantwoording.  

 

Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen over de provinciale wegen (N234, N221 

en N415) vormt externe veiligheid geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Uit 

het onderzoek is gebleken dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt en dat zowel 

in de huidige situatie als de toekomstige situatie het groepsrisico kleiner is dan 10% van de ori-

entatiewaarde. 
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afbeelding 39: risicobronnen binnen zoekgebied 

 
5.12.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat externe veiligheid in principe geen belemmering vormt voor de voor-

genomen ontwikkeling van Paleis Soestdijk, mits de ligging van de ontwikkeling binnen het in-

vloedsgebied van transport van zeer toxische vloeistof en toxisch gas over spoor wordt verant-

woord (conform artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes). Bovendien dient de 

veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld een advies uit te brengen over deze ver-

antwoording.  

 

In het kader van de verantwoording van het groepsrisico is een beoordeling van de bestrijdbaar-

heid en zelfredzaamheid nodig door de Veiligheidsregio. Bij de inrichting van het terrein wordt 

rekening gehouden met de Praktijkrichtlijn Bereikbaarheid en wordt rekening gehouden met de 

uitgangspunten ten aanzien van de afstand tot bluswatervoorzieningen.  

In het kader van zelfredzaamheid speelt goede (crisis)communicatie met de bewoners een be-

langrijke rol.  

5.13 Niet gesprongen explosieven 

5.13.1 Resultaten onderzoek 

Er is een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar conventionele explosieven (‘Historisch 

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Paleis Soestdijk, IDDS Explosieven B.V., 20 januari 

2020). Het rapport is opgenomen als bijlage 17 bij de toelichting.  

 

Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties is vast-

gesteld dat het onderzoeksgebied niet getroffen is door oorlogshandelingen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, waardoor CE in de bodem kunnen zijn achtergebleven. Het onderzoeksgebied is 

niet verdacht verklaard op het aantreffen van CE.  

 
5.13.2 Conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen verdachte gebieden zijn in het plangebied. Er zijn 

geen vervolgstappen nodig en er is geen belemmering voor de vaststelling van het bestem-

mingsplan vanuit het aspect niet-gesprongen explosieven.  
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5.14 Besluit milieueffectrapportage 

Sinds de wijziging van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 zijn er twee vormen van m.e.r.-beoor-

delingen: 1.) projecten die vallen onder bijlage D van het Besluit m.e.r. en 2.) de vormvrije 

m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is in feite een beknopte opsomming van de 

beoordeling van de ontwikkeling op verschillende milieuaspecten. Achterliggende gedachte 

hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten.  

 

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling gelden twee voorwaarden: 

• het gaat over één of meer activiteiten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r.  

• de omvang van al die activiteit(en) ligt onder de drempelwaarde (kolom 2 van de D-lijst).  

 
5.14.1 Betekenis voor het plan 

De beoogde ontwikkeling komt voor als activiteit in kolom 1 van de D-lijst van het Besluit m.e.r.:  

Onderdeel D.11.2: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 

inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. 

De drempelwaarden in kolom 2 wordt niet overschreden: 

1. Het projectgebied heeft weliswaar een groter oppervlak dan 100 hectare, de daadwerkelijke 

ontwikkelingen zijn op een veel kleiner gebied (van circa 45 hectare) van toepassing. 

2. Er worden circa 80 woningen ontwikkeld, dit is veel minder dan de drempelwaarde van 

2.000 woningen.  

3. Het te realiseren bedrijfsvloeroppervlakte blijft ruim onder de drempelwaarde van 

200.000m2.  

 

Er is derhalve geen sprake van een (formele) m.e.r.-beoordelingsplicht. . Er is voor dit bestem-

mingsplan een vormvrij m.e.r. beoordeling uitgevoerd.  

 

Het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer zijn per 7 juli 2017 gewijzigd. Gemeenten zijn thans 

verplicht om een expliciet besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een milieueffect-

rapport (Mer). Voor het bestemmingsplan wordt een aanmeldnotitie opgesteld (‘Aanmeldnotitie 

(vormvrije) mer-beoordeling ontwikkeling Paleis Soestdijk’, Aveco de Bondt, 29 mei 2020). De 

notitie is als bijlage 18 opgenomen. Hieronder is de conclusie beschreven.  

 

Conclusie van de aanmeldnotitie 

Op basis van de huidige kennis en uitgangspunten ten tijde van het uitvoeren van deze m.e.r.-

beoordeling, kan voor alle aspecten worden uitgesloten dat onderhavig plan belangrijke nade-

lige gevolgen voor het milieu oplevert. Er is voor het bestemmingsplan geen milieueffectrappor-

tage nodig. 
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6 Juridische planbeschrijving 

6.1 Algemeen 

De Wro bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit brengt 

met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op vergelijkbare wijze gepre-

senteerd moeten worden. Met het oog hierop stellen de Wro en de onderliggende regelgeving 

eisen waaraan digitale en analoge plannen moeten voldoen. Zo bevat de Standaard Vergelijk-

bare Bestemmingsplannen (SVBP) bindende afspraken waarmee bij het maken van bestem-

mingsplannen rekening moet worden gehouden. De SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van 

bestemmingen, een lijst met functie- en bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een ver-

plichte opbouw van de planregels en het renvooi. 

 

Op de verbeelding zijn alle functies zodanig bestemd, dat het mogelijk is om met behulp van het 

renvooi direct te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied zijn gegeven 

en welke regels daarbij horen. Uitgangspunt daarbij is dat de verbeelding zoveel mogelijk infor-

matie geeft over de in acht te nemen maten en volumes. De regels geven duidelijkheid over de 

bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de specifieke gebruiksregels. 

6.2 Nadere toelichting op de regels 

De bij dit plan behorende planregels zijn, conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmings-

plannen (SVBP 2012), onderverdeeld in 4 hoofdstukken, te weten:  

1. Inleidende regels  

2. Bestemmingsregels  

3. Algemene regels  

4. Overgangs- en slotregels 

 

In hoofdstuk 1 worden in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat interpre-

tatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke 

wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten.  

 

In hoofdstuk 2 is de op de verbeelding aangegeven bestemming omschreven en wordt bepaald 

op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Daarbij worden de bebou-

wingsmogelijkheden vermeld.  

 

In hoofdstuk 3 is een aantal algemene regels opgenomen.  

 

In hoofdstuk 4 is omschreven welke gebouwen en gebruik vallen onder het overgangsrecht en 

bevat tot slot de citeertitel van het plan. 

 
6.2.1 Inleidende regels  

Begrippen (artikel 1)  

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toet-

sing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrip-

pen toegekende betekenis. Voor zover er geen begrippen zijn gedefinieerd wordt aangesloten 

bij het normaal spraakgebruik.  

 



 

 

 

 

Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, Voorontwerp 100/105 

 

Wijze van meten (artikel 2)  

Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te 

worden en gemeten moeten worden.  

 
6.2.2 Bestemmingsregels 

Agrarisch met waarden - landschappelijke en natuurlijke waarden (artikel 3) 

Een deel van het plangebied heeft een agrarisch gebruik. Het gaat om de gronden ten oosten 

van de Amsterdamsestraatweg en tussen de Praamgracht en de Koningslaan in. De agrarische 

bestemming die deze gronden bezitten is opnieuw overgenomen in het nieuwe bestemmings-

plan. Het plandeel is in gebruik als moestuin en heeft een klein bouwvlak bedoeld voor bebou-

wing behorende bij de moestuin. Er is dus geen sprake van een agrarisch bedrijf- en / of bouw-

vlak. 

 

Gemengd (artikel 4) 

Het hoofdgebouw (het Paleis), de gronden en gebouwen direct daaromheen en de zoge-

naamde Parade aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg hebben de bestemming ‘Ge-

mengd’. 

Binnen deze bestemming is een aantal verschillende functies toegestaan die onderdeel uitma-

ken van het nieuwe programma behorende bij de transformatie van Paleis Soestdijk. De func-

ties hebben betrekking op onder meer educatie, cultuur, evenementen, horeca en een hotel met 

120 kamers. 

Bouwen van gebouwen ten dienste van de bestemming ‘Gemengd’ is alleen toegestaan binnen 

de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken. Deze bouwvlakken hebben betrekking op be-

staande gebouwen die behouden blijven en op de nieuw toe te voegen gebouwen. Voor de be-

staande gebouwen is voorzien in ‘conserverende’ regelingen waarbij het bouwvlak strak rond 

de contouren van de bestaande gebouwen zijn getrokken. Er geldt voor deze bouwvlakken logi-

scherwijs dan ook geen maximale oppervlaktemaat. Voor de beoogde nieuwbouw geldt dat er 

behoefte is aan enige flexibiliteit omdat de bouwplannen ten tijde van het opstellen van dit be-

stemmingsplan nog onvoldoende concreet waren om een exacte begrenzing van de bebouwing 

op te nemen. De bouwvlakken van de nieuw op te richten bebouwing zijn daarom wat ruimer 

genomen en op de verbeelding is aangegeven hoeveel m2 per bouwvlak mag worden ge-

bouwd. In de regels is vervolgens voorgeschreven hoeveel de gezamenlijke oppervlakte aan 

gebouwen binnen de bestemming ‘Gemengd’ in totaal mag bedragen (11.945 m2). 

 

Daar waar nieuwbouw is voorzien is op de verbeelding per bouwvlak aangegeven wat de toege-

stane goot- en bouwhoogte is. Voor bestaande bouw geldt dat maximaal de bestaande goot- en 

bouwhoogte zijn toegestaan. 

 

De plek van de beoogde overkapping (voorzien van zonnepanelen) van de parkeergelegenheid 

bij de Parade is specifiek op de verbeelding aangegeven.  

 

Maatschappelijk – Scouting (artikel 5) 

Voor de beoogde nieuwbouw  van de huisvesting van Scouting Merhula is de bestemming 

‘Maatschappelijk – Scouting’ opgenomen.  

Het bestemmingsvlak mag voor 30% worden bebouwd waarbij een maximale goot- en nok-

hoogte moet worden aangehouden van respectievelijk 4 en 7 meter. 

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt een maximum van 10 m.  

 

Natuur – 1 (artikel 6) 

De bestemming ‘Natuur - 1’ heeft betrekking op het landschappelijke deel van het landgoed. De 

bestemmingsregeling voorziet in het behouden en versterken van de landschappelijke en na-

tuurwetenschappelijke waarden ter plaatse. 

Door middel van een reeks aanduidingen zijn op specifieke plekken specifieke functies en ge-

bouwen toegestaan. Zo is het op een deel van de Paleistuin en het Hertenkamp mogelijk eve-

nementen te organiseren en paviljoens op te richten (zie artikel 16 voor en nadere beschrijving).   

In de rustige delen van het landgoed (zuidwestelijk deel) is alleen extensieve recreatie toege-

staan die geen specifiek beslag legt op de ruimte zoals fiets-, voet- en ruiterpaden picknick-

plaatsen en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen. 
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Gebouwen zijn alleen toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken. Dit 

betreft, met uitzondering van de vervangende nieuwbouwmogelijkheid van één opslaggebouw, 

een conserverende regeling waarbij alleen de reeds aanwezige bebouwing is toegestaan. Per 

bouwvlak is specifiek aangegeven welke gebruiksfuncties in het gebouw zijn toegestaan. 

Parkeren is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’ en, met een beper-

king van maximaal 12 keer per jaar, ter plaatse van de aanduiding overloopparkeerterrein. 

 

Natuur – 2 (artikel 7) 

De bestemming Natuur – 2 heeft betrekking op het zogenaamde Alexanderkwartier ter hoogte 

van het huidige marechausseeterrein. Op het marechausseeterrein bevinden zich een reeks 

bouwwerken in een willekeurige bebouwingsstructuur. Tussen de gebouwen in zijn de gronden 

grotendeels verhard. De bestemmingsregeling Natuur – 2 voorziet dan ook met name in het 

versterken van de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden ter plaatse. 

 

De huidige bebouwing wordt gesloopt en binnen het bestemmingsvlak zijn drie gebieden aan-

gewezen met de aanduiding ‘wonen’. Binnen de gebieden met de aanduiding ‘wonen’ is een 

nieuwbouwprogramma voorzien van circa 80 appartementen verdeeld over maximaal 10 appar-

tementengebouwen.  

De nieuwe appartementengebouwen krijgen elk een footprint van maximaal 818 m2. In totaal is 

maximaal 8.180 m2 footprint aan bebouwing togestaan. Het parkeren wordt opgelost onder het 

gebouw (half verdiept). De gebouwen zullen bestaan uit vier lagen en worden elk maximaal 15 

m hoog. De gronden tussen de gebouwen krijgen een natuurlijke inrichting, net als het open-

bare gebied met inheemse beplanting en passeerbare zones voor kleine zoogdieren, reptielen 

en amfibieën.  

 

Binnen het te bebouwen volume is ruimte voor 2.000 m2 aan eerstelijns zorgvoorzieningen die 

zich richten op de bewoners van de appartementen. 

 

Water (artikel 8) 

De Zochervijver en de waterloop om de Hertenkamp hebben de bestemming Water. In het mid-

den van de vijver is een eiland gesitueerd met een diameter van circa 30 meter. 

Het bouwen van gebouwen is binnen de bestemming Water niet toegestaan. 

 

Waarde - Archeologie 1 en Waarde - Archeologie 2 (artikelen 9 en 10) 

Zoals in paragraaf 5.2 van deze toelichting is aangeven geldt een beschermingsregime voor ar-

cheologie. Binnen de bestemming ‘Waarde – Archeologie – 1 ’geldt dat bij grondroerende werk-

zaamheden in plannen met een oppervlakte van 100 m2 of groter, die dieper reiken dan 0,30 m 

beneden het maaiveld, er rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van arche-

ologische waarden.  

Binnen de bestemming ‘Waarde – Archeologie – 2’ geldt dat bij grondroerende werkzaamheden 

in plannen met een oppervlakte van 500 m2 of groter, die dieper reiken dan 0,30 m beneden 

het maaiveld, er rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische 

waarden.  

 

Ter bescherming van de toegekende archeologische waarden zijn de dubbelbestemmingen op-

genomen. Zowel in de verbeelding als in de planregeling is dit tot uitdrukking gebracht. Centraal 

uitgangspunt daarbij is dat de ingrepen pas mogelijk zijn, nadat op basis van voldoende onder-

zoek is aangetoond dat mogelijke archeologische waarden niet worden teniet gedaan en/of vol-

doende zeker worden gesteld. 

 

Waarde – Ecologie (artikel 11) 

Voor de gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland waar geen natuurbestemming voor is 

opgenomen, is een dubbelbestemming Waarde - Ecologie opgenomen. Met deze dubbelbe-

stemming is het natuurbelang hier aangeduid. De gronden zijn, behalve voor de daarvoor aan-

gewezen andere bestemming, tevens bestemd voor het behoud, het herstel en/of de ontwikke-

ling van landschaps- en natuurwaarden. 

 

file://///ssc-dcd-cif0001/data_BRN/Baarn/OntwikkelingR&O/Plan/010%20PROJECTEN/06_Soestdijk/04_Planvorming/03_Bestemmingsplan/02_Voorontwerp/Versie%202.0_dd%2029-04-2020/crosslink%23Waarde%20-%20Ecologie
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Waarde – Landgoed buitenplaats (artikel 12) 

De voor 'Waarde - Landgoed buitenplaats' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en/of ontwik-

keling van de aanwezige cultuurhistorische en landschapswaarden. Met deze dubbelbestem-

ming hebben de cultuurhistorische waarden een plek gekregen in het bestemmingsplan en 

komt overeen met de dubbelbestemming uit het voorgaande bestemmingsplan. De dubbelbe-

stemming ligt op het hele landgoed tot aan de Amsterdamsestraatweg.  

 
6.2.3 Algemene regels 

In dit onderdeel van de regels komen onder andere de flexibiliteitbepalingen en algemene bepa-

lingen aan de orde. Het gaat hierbij onder meer om: 

 

Anti-dubbeltelregel (artikel 13) 

In dit artikel is opgenomen dat grond, welke eenmaal in aanmerking is of moest worden geno-

men bij het verlenen van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden ge-

geven, bij de beoordeling van een andere aanvraag buiten beschouwing dient te blijven. 

 

Algemene bouwregels (artikel 14)  

In dit artikel zijn algemene bouwregels opgenomen, voor onder andere vlaggenmasten, onder-

geschikte bouwdelen en voor ondergrondse bouwwerken.  

 

Algemene gebruiksregels (artikel 15) 

In artikel 16 is opgenomen wat onder verboden gebruik wordt verstaan.  

 

In lid 2 van de gebruiksregels is de verplichting opgenomen om binnen tien jaar na vaststelling 

van het bestemmingsplan uitvoering te geven aan de maatregelen en randvoorwaarden uit de 

natuurvisie en deze in stand te houden. Deze termijn is de uiterste termijn, waarin de maatrege-

len tot uitvoering moeten zijn gebracht. Het is echter de bedoeling dat verschillende onderdelen 

van de natuurmaatregelen al eerder worden opgepakt. De eerste stap die daarom gemaakt 

wordt is het opstellen van een beheersplan, waarin de natuurmaatregelen en natuurinrichting 

geconcretiseerd wordt. Verschillende natuurmaatregelen zijn echter afhankelijk van de realisatie 

van ontwikkeldelen, zoals de natuurlijke inrichting van de gronden binnen het Alexanderkwartier 

of de realisatie van nestgelegenheid in nieuwe bebouwing. Om er voor te zorgen dat natuuraan-

leg en bouwwerkzaamheden elkaar niet in de weg gaan zitten, is deze ruimere termijn opgeno-

men.  

 

Algemene aanduidingsregels (artikel 16) 

Door middel van een aantal gebiedsaanduidingen worden regels gesteld die van toepassing zijn 

op onderdelen van het plan die zich voor kunnen doen in een groter gebied en soms over meer-

dere bestemmingen heen gaan. 

 

Evenementen 

Op het landgoed is een specifiek gebied aangewezen waarbinnen het is toegestaan om evene-

menten te organiseren. Dit gebied is op de verbeelding aangewezen met de aanduiding ‘ove-

rige zone – evenementen’ en beslaat de gronden rond het Paleis, bij de Parade, in de voor- en 

achtertuin, in het Anna Amaliaoord en bij de vijver. 

 

De verschillende evenementen zijn voor het bestemmingsplan opgedeeld in drie categorieën: 

I. Lokaal evenement 

II. Concert 

III. Groter evenement 

 

Bij een lokaal evenement wordt uitgegaan van een evenement, waar voornamelijk bezoekers 

vanuit de aanliggende gemeenten naar toe komen. Voorbeelden hiervan zijn een boerenmarkt 

of een sportevenement, zoals de Royal Run. Er wordt uitgegaan dat het aantal bezoekers bij 

deze evenementen lager ligt dan 5.000 bezoekers per dag. Er is geen sprake van versterkt ge-

luid. Op de Parade zijn alleen evenementen van deze categorie toegestaan. 
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De Royal Park sessies zijn voorbeelden van concerten op het Paleis Soestdijk. Voor de concer-

ten is een maximum gesteld van 5.000 bezoekers per concert. Afhankelijk van de artiest ligt de 

herkomst meer regionaal, of meer nationaal. Bij dit type evenement is sprake van de inzet van 

geluidversterking.  

 

Bij een groter evenement wordt uitgegaan van een grote expositie, zoals de Concours d’Ele-

gance. Hierbij is een maximum gesteld van 10.000 bezoekers per dag. Er is geen sprake van 

versterkt geluid. 

 

Onder andere met inachtname van uitgevoerde natuuronderzoeken is een maximum aantal da-

gen (40) in het bestemmingsplan opgenomen waarbinnen evenementen mogen worden geor-

ganiseerd. Dit aantal dagen komt overeen met het huidige evenementenbeleid van de ge-

meente. Indien het evenementenbeleid wijzigt en het aantal dagen wordt aangepast, dan heb-

ben burgemeester en wethouders de mogelijkheid het bestemmingsplan op dit onderdeel te wij-

zigen is en het aantal dagen te vergroten. Dit onder de voorwaarde dat uit nadere onderzoeken 

zou blijken dat het mogelijk is om meer evenementendagen toe te staan. 

 

Paviljoens 

Op het landgoed is een specifiek gebied aangewezen waar Paviljoens zijn toegestaan. Dit ge-

bied is op de verbeelding aangewezen met de aanduiding ‘overige zone – paviljoens’. De pavil-

joens bestaan uit een aantal bijzondere gebouwen en installaties; soms nieuw, soms bestaand. 

Enkele gebouwen spelen een belangrijke rol in het concept van Made by Holland. In de gebou-

wen wordt over het algemeen aandacht besteed aan de vier bekende thema’s (water, agricul-

tuur & voeding, energie en gezondheid). 

 

Zichtlijn  

Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone – zichtlijn’ dient de bestaande zichtlijn van Paleis 

Soestdijk naar De Naald van Waterloo behouden te blijven. 

 

Verharding 

Uitgangspunt van het plan is dat de gronden met de natuurbestemming(en) zoveel mogelijk na-

tuurlijk worden ingericht. Om de woningen in het Alexanderkwartier goed te kunnen ontsluiten is 

een bepaalde mate van verharding noodzakelijk. De totale hoeveelheid verharding binnen het 

gebied met de aanduiding ‘overige zone – verharding’ mag niet meer bedragen dan 6.670 m2. 

Het gaat dan om verharding voor de openbare weg, het parkeren voor bezoekers, de inritten 

voor de kavels en paden en dergelijke bij de gebouwen.  

 

Algemene afwijkingsregels (artikel 17) 

Dit artikel geeft een regeling om af te wijken van voorgeschreven maatvoeringen zoals hoogte, 

afmetingen, mits de afwijking niet meer is dan 10% van de voorgeschreven maatvoering. Dit 

heeft geen betrekking op in het plan opgenomen oppervlaktematen. Verder zijn er enkele afwij-

kingsmogelijkheden voor onder andere bouwwerken zoals vlaggenmasten en kunstwerken en 

ondergeschikte bouwdelen. Deze afwijkingsregels dienen bij uitzondering te worden toegepast.  

 

Overige regels (artikel 18) 

In artikel 18 zijn de regels opgenomen die gelden voor het parkeren. Er is hiervoor verwezen 

naar het meest actuele parkeerbeleid.  

 
6.2.4 Overgangs- en slotregels  

Overgangsrecht (artikel 19)  

Met betrekking tot bouwwerken en het gebruik van grond en bouwwerken wordt in dit artikel in-

gegaan op het daarop toepasselijke overgangsrecht.  

 

Slotregel (artikel 20)  

Het laatste artikel van de regels betreft de citeertitel van het bestemmingsplan. 
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7 Financiële uitvoerbaarheid 

7.1 Economische uitvoerbaarheid 

Bij een bestemmingsplan dient op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (verder: Wro) 

in de plantoelichting inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid. Tevens is 

met de inwerkingtreding van de Wro de verplichting ontstaan dat bepaalde plankosten op de ini-

tiatiefnemer kunnen worden verhaald. Het gaat hierbij om de plankosten en de kosten van ont-

wikkelingen die gemeente redelijkerwijs moet maken, zoals de aanleg van voorzieningen van 

openbaar nut.  

 

Het betreft een particulier voornemen waarvan de lasten door initiatiefnemer zullen worden ge-

dragen. Er is een overeenkomst gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer. Ook wordt een 

overeenkomst gesloten tussen provincie en initiatiefnemer over de verkeersoplossingen. Hier-

door is het niet noodzakelijk om een exploitatieplan vast te stellen. De economische uitvoer-

baarheid door initiatiefnemer is voorts voldoende aangetoond. 

7.2 Planschade 

Planschade wordt in beginsel toegekend door het besluitvormend orgaan aan degenen die 

waardevermindering van onroerend goed ondervinden ten gevolge van het besluit tot afwijken 

van het bestemmingsplan. De grondslag voor deze planschaderegeling wordt gegeven in artikel 

6.1 Wro. In artikel 6.4 onder a Wro is bepaald dat de gemeente de mogelijkheid heeft om met 

de initiatiefnemer een overeenkomst te sluiten ten aanzien van planschade.  

 

In de tussen de gemeente Baarn en de initiatiefnemer overeengekomen overeenkomst is opge-

nomen dat het planschaderisico voor rekening van de initiatiefnemer komt. Daarmee is het ri-

sico op planschade afgedekt voor de gemeente. 

7.3 Conclusie 

Gezien de tussen de gemeente en de initiatiefnemer gesloten overeenkomst, is er geen exploi-

tatieplan nodig. Ook wordt het plan financieel uitvoerbaar geacht. 
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8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

8.1 Participatieproces 

Bij de totstandkoming van het voorontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente inwoners uit 

Baarn en Soest en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om voor een participatietraject 

voor de ontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk. Dit gebeurt in de vorm van klankbordgroe-

pen. Onafhankelijk adviesbureau Awareness begeleidt het participatietraject in opdracht van de 

gemeente Baarn. De participatiebijeenkomsten gaan over o.a. mobiliteit, evenementen en ge-

luidseffecten, effecten op flora en fauna en cultuurhistorie. Van alle bijeenkomsten en klank-

bordgroep reacties wordt door de gemeente verslag gedaan.  

 

Afgesproken is dat de advisering in twee fasen wordt opgebouwd. Eerst brengen de klankbord-

groepen een gezamenlijk advies op hoofdlijnen uit, waar vervolgens de gemeenten Baarn en 

Soest, de provincie Utrecht en de initiatiefnemer / eigenaar van het paleis op reageren. Daarna 

volgt een uitgebreid advies van de klankbordgroepen over de onderzoeken en het nieuwe be-

stemmingsplan.  

 

Het college van B&W heeft het advies van de klankbordgroepen samen met de uitkomsten van 

de onderzoeken en het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad van 

Baarn. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het definitieve bestemmingsplan. 

8.2 Inspraak 

Op 15 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Baarn besloten in te stemmen met het in procedure 

brengen van het voorontwerp bestemmingsplan als uitgangspunt voor het ontwerpbestem-

mingsplan, met in achtneming van de wijziging om in het gemengd gebied in totaal maximaal 

750 m2 bvo aan ondersteunende (ondergeschikte) detailhandel toe te staan. Dit is in het voor-

ontwerpbestemmingsplan verwerkt in de regels van de bestemming ‘Gemengd’.  

 

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen 

voor belanghebbenden om te reageren. Te zijner tijd worden hier de reacties beschreven 

8.3 Vooroverleg artikel 3.1.1. Bro  

Ten behoeve van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening 

wordt het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan de provincie Utrecht, het waterschap 

en omliggende gemeenten. Te zijner tijd worden hier de reacties beschreven. 

8.4 Zienswijzen  

Het ontwerp bestemmingsplan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen voor 

een ieder om te reageren. Te zijner tijd worden hier de reacties beschreven 
 


