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Omgevingsvergunning reconstructie 

N525, Laren

 

 

Burgemeester en wethouders van Laren maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de 

reconstructie van de N525 is verleend. Dit op grond van artikel 3.12 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo).

De omgevingsvergunning betreft een grote planologische afwijking van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan op grond van artikel 2.1 juncto artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Dit voor de reconstructie van de N525 en het aanpassen van de af- en 
opritten van de A1. De hele reconstructie bestaat uit de volgende onderdelen:
• Het toevoegen van een rijstrook aan de rijbaan van N525, in noordoostelijke richting (richting 

Laren).
• Het realiseren van extra rijstroken bij de af- en opritten van de A1.
• Het plaatsen dan wel aanpassen van geluidschermen.
• Het verplaatsen van de bushalte bij de Langsakker.
• Het opheffen van de directe aansluiting naar de begraafplaatsen (deze blijven bereikbaar via de 

Langsakker of de Vredelaan).
• Het aanleggen van een toerit-doserings-installatie zowel naar Amsterdam als naar Amersfoort.
• Het aanleggen van tunnels ten behoeve van natuur.

Inzage 

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u vanaf 23 september 2014 tot en met 
3 november 2014 (een periode van 6 weken) inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes en op de website www.laren.nl. De balie is op maandag tot 
en met vrijdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Op woensdag en vrijdag wordt alleen op afspraak 
gewerkt. Voor het maken van een afspraak kunt u telefoonnummer 14 035 bellen.

Beroep 

Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kunnen de hierna genoemde belanghebben-
den schriftelijk beroep tegen de omgevingsvergunning indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepsrecht hebben de belanghebben-
den die:
a. een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp 

van het besluit;
c. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het 

ontwerp van het besluit.

U kunt ook digitaal het beroep indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de voorwaarden.
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