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Inleiding  
De Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) is voornemens een Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) 
te bouwen op een perceel grond aan de Olof Palmelaan. Het college heeft vooruitlopend op de eventuele 
komst van de moskee op 5 juni 2018 een verkeersbesluit (kenmerk 0637290739) genomen om een 
parkeerverbodszone in te stellen aan de Olof Palmelaan, met als doel de verkeersveiligheid te waarborgen 
en de nabijgelegen brandweer voldoende ruimte te geven om uit te rukken. 
 
Bezwaar op verkeersbesluit  
Tegen het verkeersbesluit zijn een aantal gelijkluidende bezwaarschriften ingediend. De bezwaren hebben 
met name betrekking op het proces en de vraag of met het verkeersbesluit vooruit gelopen wordt op 
beslissingen die nog moeten worden genomen t.a.v. de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Op 
14 november 2018 heeft de Commissie Bezwaarschriften een hoorzitting gehouden waarbij bezwaarmakers 
en het college zijn gehoord. 
 
Advies Commissie Bezwaarschriften 
Hoewel de uitvoering van het verkeersbesluit (het plaatsen van borden) verbonden is aan de realisatie en 
ingebruikname van de moskee, is het bestreden verkeersbesluit volgens de Commissie te vroeg genomen. 
De Commissie heeft de gemeente daarom op 28 november 2018 geadviseerd (registratienummer advies 
18.103) het verkeersbesluit op dit moment in te trekken. De gemeente kan volgens de Commissie beter op 
een later moment een nieuw (zelfde) verkeersbesluit nemen, bij voorkeur gelijktijdig met de 
omgevingsvergunning. 
 
Intrekkingsbesluit 
Besloten is om het advies van de Commissie op te volgen en het verkeersbesluit in te trekken. 
Overeenkomstig het advies van de Commissie zal een nieuw verkeersbesluit worden genomen zodra meer 
zicht is op de besluiten rondom de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Hierbij kan het college 
besluiten om de procedure voor het nieuwe verkeersbesluit te coördineren met de procedure voor de 
omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Deze liggen in dat geval gelijktijdig als ontwerp ter inzage 
en kunnen na verlening/vaststelling zo nodig gezamenlijk worden behandeld in één beroepsprocedure.   
 
Communicatie 
Vanwege de afspraak met de omgeving van de Olof Palmelaan om te communiceren over besluiten die 
betrekking hebben op het ICC, zal de omgeving per brief worden geïnformeerd over het intrekkingsbesluit.  
 
 

 

 

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: 

Naam     : Mevrouw E. Loeters  

Telefoonnummer : 06 55429315 

E-mailadres  : e.loeters@zoetermeer.nl  

mailto:e.loeters@zoetermeer.nl

