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Persbericht: Verbreding A1 Apeldoorn - Azelo  
 

 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  
 
De Commissie m.e.r. adviseert in het milieueffectrapport voor de verbreding van 
de A1 varianten te onderzoeken die kansen bieden om hinder voor de omgeving 
verder te beperken. 
 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

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

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

de minister van Infrastructuur en Milieu – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl 

 
Het project 
De minister van Infrastructuur en Milieu wil de problemen met de doorstroming en ver-
keersveiligheid op de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verminderen door de 
snelweg over het hele tracé te verbreden. De minister besluit later (2017) over het 
Tracébesluit. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen onderzocht in een mili-
eueffectrapport. 
 
De minister heeft de Commissie gevraagd advies uit te brengen over de gewenste in-
houd van het rapport. 
 
Het advies 
Het plan heeft al een lange geschiedenis en voor de problemen op dit deel van de A1 
zijn al verschillende onderzoeken gedaan. De Commissie adviseert daarom in het mili-
eueffectrapport de uitkomsten van deze onderzoeken samen te vatten, zodat over-
zicht ontstaat. Daarmee wordt ook de onderbouwing van de uiteindelijke keuze duide-
lijker. 
 
De Commissie adviseert in het rapport ook varianten te onderzoeken met mogelijke 
milieuvoordelen. Bijvoorbeeld een gefaseerde aanleg van de verbreding of een variant 
met een lagere maximum snelheid, die de kans op files en ongevallen verkleint en te-
gelijkertijd een toename van geluidhinder en schade aan natuur, voor bijvoorbeeld de 
gebieden Veluwe en IJsseluiterwaarden voorkomt. 


