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Persbericht: Veluwetransferium Apeldoorn 

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Veluwetransferium 

Apeldoorn beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele onderdelen aan te vul-

len zodat de milieugevolgen van het plan duidelijker zijn. 

 

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

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

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

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

 

Het plan 

Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn willen een trans-

ferium op de Veluwe realiseren. Het Veluwetransferium Apeldoorn moet de bereikbaar-

heid van de Veluwe verbeteren en de automobiliteit in de natuurgebieden terugdringen. 

De gemeenteraad besluit binnenkort over het bestemmingsplan hiervoor. De milieuge-

volgen van de aanleg van het Veluwetransferium zijn in een milieueffectrapport onder-

zocht. 

 

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Voor het Veluwetransferium wordt al sinds 2009 veel onderzoek gedaan. Door de lange 

duur en de vele onderzoeken zijn de afwegingen en de afbakening van het onderzoeks-

gebied in het milieueffectrapport onduidelijk geworden. Het gaat vooral om de locatie-

keuze, wat hoort precies bij het plan en wat niet, en of het transferium erin slaagt om 

het verkeer op kwetsbare delen van de Veluwe terug te dringen. Hierdoor is het moeilijk 

te beoordelen of er geen ongewenste schade voor de natuur op de Veluwe zal zijn. 

 

De Commissie adviseert het rapport op deze onderdelen aan te vullen. De initiatiefne-

mers (Staatsbosbeheer, provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn) hebben aan-

gegeven dat ze de informatie in het milieueffectrapport op deze onderdelen zullen aan-

vullen.  
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