
{D-

"ón
gemeente

Zoetermeer
tl

> Retouradres Postbus 15,2700 AA Zoetermeer

Onderwerp: start zienswijzentermijn islamitisch cultureel centrum Olof Palmelaan

Geachte heer, mevrouw,

ln onze brief van 7 december 2018 hebben wr1 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 van B&W op 4 december 2018 besloot om de ruimtelijke procedure
te starten met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan voor samenspraak.

Bestemmingsplan
Vanaf '14 december lag het voorontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage en kon
iedereen een samenspraakreactie indienen. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan
voor overleg toegezonden aan betrokken instanties en overheden. Ook heeft de
gemeenteraad aandachtspunten meegegeven voor het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan. De aandachtspunten en samenspraakreacties zijn beoordeeld en
betrokken bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

Start zienswijzeproced ure
De volgende stap is de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor het indienen
van zienswijzen. Het college heeft besloten om de bestemmingsplan- en vergunningprocedure
gecoórdineerd voor te bereiden. Daarom ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan de
ontwerpomgevingsvergunning ter inzage voor zienswijzen. Ook het eerder ingetrokken
verkeersbesluit, waarover wij u hebben geïnformeerd in onze brief van 7 februari 2019, wordt
gecoórdineerd voorbereid en ligt als ontwerpbesluit ter inzage voor zienswijzen.
De termijn om zienswijzen in te dienen bedraagt zes weken. Deze termijn loopt van 21 juni tot
en met 1 augustus 2019. Let op: de zomervakantie in Zoetermeer begint op 22 juli 2019,
waardoor twee weken van de zienswijzentermijn gelijktljdig met de zomervakantie vallen.
Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden in de publicatie die op
20 juni 2019 in het Streekblad, Gemeenteblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke
website te vinden is. Alle documenten zijn vanaf 20 juni te vinden op
www.zoetermeer. nl/moskee.

Vervolg
Na afloop van de zienswijzentermijn worden eventuele zienswijzen beoordeeld. Deze worden
vervolgens betrokken bij de besluitvorming van de raad over het bestemmingsplan en bij de
besluitvorming van het college over de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit.
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lnformatie en vragen?
Alle relevante informatie over de moskee is te vinden op de gemeentelijke website
www.zoetermeer.nl/moskee. Voor meer informatie over ICZ kunt u terecht op de website
www.stichtingicz.nl.

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

lk ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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