
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan 

De leden van de gemeenteraad 

 

Van 

Het college/wethouder Rosier 

 

Onderwerp 

stand van zaken islamitisch cultureel centrum Olof Palmelaan per 1 

juli 2018 

 

 
Datum 

13 juli 2018 

 

Bijlagen 

 

In relatie tot de voorgenomen ontwikkeling en realisatie van een islamitisch cultureel centrum (moskee) aan 

de Olof Palmelaan door de Stichting ICZ, informeert het college u hierbij over de stand van zaken. 

 

Op 12 april 2018 hebben de gemeente en ICZ een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en 

belanghebbenden van de locatie Olof Palmelaan, naast de brandweerkazerne in de wijk Oosterheem. 

Tijdens deze gezamenlijke informatieavond presenteerde ICZ het ontwerp van het islamitisch cultureel 

centrum en  was er aandacht voor onderwerpen als parkeren, inrichting van het openbaar gebied en de 

procedure voor wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van het islamitisch cultureel centrum 

mogelijk te maken.  

 

Tijdens deze bijeenkomst en tijdens het interpellatiedebat van 4 juni 2018 is door de gemeente aangegeven 

dat de ruimtelijke procedure om het bestemmingsplan te wijzigen start met het indienen van de aanvraag 

omgevingsvergunning door ICZ. Hierna zal het college een besluit kunnen nemen over het ter inzage leggen 

van het voorontwerpbestemmingsplan. Hierbij heeft de gemeente aangegeven dat de verwachting is dat dit 

in het tweede of derde kwartaal zal plaatsvinden. Dit is ook zo verwoord op de website van de gemeente: 

www.zoetermeer.nl/moskee 

 

Het college wil goed onderzoek doen naar de financiële situatie en heeft dit aan de raad onder andere op 4 

juni ook toegezegd. ICZ heeft aangegeven dat zij openheid wil geven over de stand van zaken omtrent de 

bouw van de moskee Olof Palmelaan en de gemeente wil ondersteunen in de informatiebehoefte om 

onderzoek te doen. Dit gebeurt ook door middel van een Bibobtoets, waaraan de ICZ op vrijwillige basis 

meewerkt. Omdat op dit moment nog niet alle benodigde onderzoeken zijn afgerond is het niet gelukt om 

voor de zomervakantie alle documenten klaar te hebben voor besluitvorming door het college.  

 

Volgens de huidige informatie dient ICZ in het derde kwartaal 2018 een aanvraag omgevingsvergunning in 

bij de gemeente. Het college neemt dan naar verwachting eveneens in het derde kwartaal een besluit over 

de te volgen procedure voor bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Deze start met de terinzagelegging 

van het voorontwerpbestemmingsplan, waarop een ieder een samenspraakreactie kan indienen. Zodra de 

terinzagelegging start, ontvangen omwonenden en belanghebbenden van de gemeente hierover een brief. 

Na het verwerken van de samenspraakreacties zal de formele procedure van start gaan waarin ruimte is 

voor het indienen van een zienswijze (bezwaar) op het ontwerpbestemmingsplan.  

 

Het college heeft daarnaast een verkeersbesluit in juni genomen voor de toekomstige parkeersituatie aan de 

Olof Palmelaan. Dit is inmiddels gepubliceerd. De gemeente meldt de stand van zaken van het project met 

een brief aan de omwonenden. 

 

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: 

Naam     : De heer M. Groenendijk :  

Telefoonnummer : 079 - 346 9406 

E-mailadres  : m.groenendijk@zoetermeer.nl  

 

http://www.zoetermeer.nl/moskee

