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> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer 

Onderwerp: Stand van zaken ontwikkeling Moskee ICZ Olof Palmelaan 

Geachte heer, mevrouw, 

In februari 2014 heeft de gemeente omwonenden geïnformeerd over het 
voornemen van Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) een islamitisch 
cultureel centrum/moskee te bouwen aan de Olof Palmelaan, naast de 
brandweer. Sinds dat moment is gewerkt aan de uitwerking van de plannen. 
Graag informeert de gemeente u over de stand van zaken. 

Stand van zaken 
De gemeenteraad heeft in 2014 ingestemd met de verkoop van een perceel 
gemeentegrond aan ICZ. De verkoop is vastgelegd in een overeenkomst die 
op 1 januari 2018 afloopt. De verwachting was dat ICZ ruim voor deze datum een 
omgevingsvergunning had aangevraagd en de gemeente de procedure was 
gestart voor een herziening van het bestemmingsplan voor het perceel. Dit is 
anders gelopen. ICZ had meer tijd nodig om de plannen uit te werken. 

Inmiddels zijn de plannen van ICZ verder uitgewerkt en lopen er verschillende 
onderzoeken ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan. ICZ en 
de gemeente hebben er voldoende vertrouwen in om de ontwikkeling verder 
voort te zetten. De koopovereenkomst is verlengd tot 1 juni 2019. 

Samenspraak en bestemmingsplan 
Naar verwachting dient ICZ in het voorjaar van 2018 een aanvraag 
omgevingsvergunning in. Voordat dit gebeurt, organiseren ICZ en de gemeente 
een informatiebijeenkomst. U krijgt dan informatie over het ontwerp van het 
gebouw en bijkomende aspecten (parkeren, openbare ruimte, etc.) en de 
procedure voor de herziening van het bestemmingsplan. Deze procedure start 
met samenspraak waarbij u een samenspraakreactie kunt geven op het 
voorontwerp bestemmingsplan. In de volgende fase waarin het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een formele zienswijze indienen. 
Voor het plan is bodemonderzoek nodig. Dit zal begin 2018 worden uitgevoerd. 
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Vragen en informatie 
We kunnen nog niet exact aangeven wanneer de informatieavond zal zijn, maar 
we zullen u hierover tijdig informeren. Heeft u vragen over de komst van het 
islamitisch cultureel centrum/moskee, dan kunt u een e-mail sturen naar 
proiectenpmvazoetermeer.nl, t.a.v. de heer Stinstra of contact opnemen via 
telefoonnummer 14 079. Informatie is ook te vinden op 
www.zoetermeer. nl/moskee.  

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer 
De secretaris, 

Drs. H.M.M. Koek 
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