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Islamitisch Centrum Zoetermeer: parkeren en procedure 
 
Vanuit de Zoetermeerse moslimgemeenschap bestaat behoefte aan een Islamitisch cultureel 
centrum/moskee aan de oostkant van Zoetermeer. Initiatiefnemer voor de bouw van een 
moskee is de Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ). In 2014 is de 
verkoopovereenkomst van een stuk grond aan de Olof Palmelaan, naast de brandweer, door 
ICZ en het college getekend.  
 
Op de website www.zoetermeer.nl/moskee vindt u meer informatie over het ontwerp, de 
procedure en de inrichting van de openbare ruimte rond het gebouw. Hier staat ook een 
overzicht van vragen en antwoorden. Een selectie hiervan leest u hieronder.  
 
Er zijn 200 gebedsplaatsen in de moskee, zijn die elke vrijdag gevuld? 
Nee, ICZ verwacht zeker geen 200 mensen tijdens de gebedsdiensten op een 'gewone' 
vrijdag. De 200 gebedsplaatsen worden vooral gerealiseerd om plek te bieden aan gelovigen 
tijdens de speciale islamitische feestdagen. 
 
Komen er voldoende parkeerplaatsen ? 
Ja, er worden op het eigen terrein van de moskee en op een naast gelegen terrein 
parkeerplaatsen aangelegd. Het aantal parkeerplaatsen dat wordt aangelegd is ook volgens 
het gemeentelijke parkeerbeleid benodigd. Om de drukte bij bijzondere momenten en 
Islamitische feestdagen op te vangen worden er daarnaast in de grasberm bij de Praxis, op 
grasbetontegels (overloop)parkeerplaatsen aangelegd. Voor het parkeren wordt de hoogste 
parkeernorm voor religieuze gebouwen uit de Nota Parkeernormen en uitvoeringsregels 
2012 aangehouden.  
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Deze parkeernorm komt overeen met de hoogste parkeernorm welke door het landelijk 
kennisinstituut CROW geadviseerd wordt op basis van ervaringscijfers  
elders.  
 
Past het plan binnen het bestemmingsplan? 
Nee, de ontwikkeling van de moskee past niet in het geldende bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Oosterhage/Businesspark Oosterheem. Daarom wordt een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld voor de betreffende kavel aan de Olof Palmelaan.  
 
Hoe ziet de procedure eruit? 
Naar verwachting dient ICZ in het tweede of derde kwartaal van 2018 een aanvraag 
omgevingsvergunning in bij de gemeente. Het college zal vervolgens een besluit nemen over 
de te volgen procedure voor bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Deze start met de 
terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan, waarop u samenspraakreacties kunt 
indienen. Vervolgens zal een formele procedure van start gaan waarin ruimte is voor het 
indienen van een zienswijze. U kunt een zienswijze (bezwaar) indienen zodra er een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Wanneer er een zienswijze is ingediend, 
beoordeelt het gemeentebestuur in hoeverre dit van invloed is op het plan. Als de zienswijze 
wordt afgewezen door het gemeentebestuur, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om 
beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nadat het 
bestemmingsplan is vastgesteld. 
 
Zodra de procedure wordt gestart, is hierover informatie te vinden via het Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl, op de website van de gemeente en in huis-aan-huisblad 
het Streekblad. Omwonenden worden actief geïnformeerd.  
 
Afhankelijk van het verloop van de procedure zou de bouw in de tweede helft van  2019 
kunnen starten.  
 
Informatie 
De initiatiefnemer voor de bouw van een nieuwe moskee in Zoetermeer is Stichting 
Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ). Voor meer informatie over ICZ kunt u terecht op de 
website www.stichtingicz.nl. 
 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeert de gemeente u per brief. De informatie is ook 
altijd te vinden op de website gemeente: www.zoetermeer.nl/moskee. 
 
Contact 
Wilt u contact opnemen met de gemeente? Dat kan op de volgende manieren: 
o via het contactformulier op deze website 
o via het postadres: Gemeente Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer 
o via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 079 
o via het e-mailadres projectenpmv@zoetermeer.nl 
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