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Onderwerp: start ruimtelijke procedure islamitisch cultureel centrum Olof Palmelaan - 7 DEC. 20lB
Uw kenmerk

Ons kenmerk
SO/PM/EL 0637382588

Geachte heer, mevrouw,
Bijlagen

ln onze brief van 5 september 2018 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken
met betrekking tot het islamitisch cultureel centrum aan de Olof Palmelaan. Daarin hebben
wij gemeld dat het college onderzoek laat doen naar de financiële verhoudingen van het
bestuur van ICZ en de moskee. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen belemmeringen zijn
voor de start van de ruimtelijke procedure.

Voo rontwerpbestemm i n gspla n

Het college heeft op 4 december 20'18 een besluit genomen om de ruimtelijke procedure te
starten. Deze start met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan voor
samenspraak. Vanaf 14 december 2O18ligt het voorontwerpbestemmingsplan zes weken ter
inzage en kan iedereen een samenspraakreactie indienen. Meer informatie over het indienen
van een reactie is te vinden in de publicatie die op 13 december in het Gemeenteblad en in
het Streekblad wordt opgenomen. De publicatie is, samen met het voorontwerp-
bestemmingsplan, vanaf 13 december ook op de website www.zoetermeer.nl/moskee te
vinden.

Informatie en vragen?
Alle relevante informatie over de moskee is te vinden op de gemeentelijke website
wwlv.zoetermeer.nl/moskee. Voor meer informatie over ICZ kunt u terecht op de website
wvvw.stichtinq icz. nl.

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u een e-mail sturen aan:
orojectenpmv@zoetermeer.nl of telefonisch contact opnemen met mevrouw Van der Wilden
via 14 079.
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