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Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan islamitisch cultureel centrum Olof Palmelaan 

 

Geachte heer, mevrouw, 

In onze brief van 14 januari 2020 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot het islamitisch cultureel centrum aan de Olof Palmelaan.  
Wij hebben u toen gemeld dat het college het bestemmingsplan Islamitisch Cultureel  
Centrum ter vaststelling naar de gemeenteraad heeft gestuurd. 
 
Vaststelling bestemmingsplan  
Maandag 20 april heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Vervolgens 
heeft het college de omgevingsvergunning aan Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer 
(ICZ) verleend en het verkeersbesluit Olof Palmelaan genomen. Omdat de 
coördinatieprocedure wordt gevolgd, worden deze drie besluiten gelijktijdig 
bekendgemaakt.  
 
Publicatie  
Naar verwachting wordt de bekendmaking binnen 3 weken gepubliceerd via de daarvoor 
bestemde kanalen Gemeenteblad, Staatscourant en de gemeentelijke website 
www.zoetermeer.nl/moskee. Op de website www.zoetermeer.nl/moskee kunt u actuele 
informatie vinden over de publicatiedatum van de stukken. 
 
In de publicatie is te zien waar de besluiten met bijbehorende stukken zijn in te zien. 
Tegen de besluiten is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. In de publicatie is beschreven wie beroep kan instellen en binnen welke 
termijn dat mogelijk is. De indieners van een zienswijze krijgen naast deze brief 
binnenkort nog een aparte brief met daarin informatie over de behandeling van hun 
zienswijze en de beroepsprocedure.  
 
Informatie en vragen? 
Alle relevante informatie over het islamitisch cultureel centrum is te vinden op de 
gemeentelijke website www.zoetermeer.nl/moskee. Voor meer informatie over Stichting 
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: 
projectenpmv@zoetermeer.nl of telefonisch contact opnemen met mevrouw Van der 
Wilden via 14 079. 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer      
 
De teammanager Projecten van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling 
 
Mw. M. van den Broek  
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