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Opening islamitisch centrum in Stichtse Vecht 
 
In de raadsvergadering van 3 maart jongstleden zijn over de verleende tijdelijke vergunning voor maatschappelijke 
activiteiten aan de Stichting Islamitisch Centrum Stichtse Vecht op de Planetenbaan 100 in Maarssenbroek door de 
fracties van de PVV en Lokaal Liberaal vragen gesteld en heeft een inwoonster van de wijk Bloemstede, 
ingesproken. Wethouder Van Dijk heeft in die vergadering de meeste vragen al beantwoord en toegezegd in 
gesprek te gaan met het bestuur van de stichting. Dit gesprek heeft donderdagavond 5 maart 2020 
plaatsgevonden en daarover informeren wij u met deze raadsinformatiebrief.  
 
Wat gaat er gebeuren op de Planetenbaan 100? 
Op deze locatie zijn woningbouwplannen (sloop-nieuwbouw) in voorbereiding. Er is een tijdelijke vergunning 
verleend voor o.a. de volgende maatschappelijke activiteiten: 
•           Ontmoetingsplaats/ buurtkamer voor eenzame mensen. Uitwisselen van ervaringen. 
•           Huiswerkbegeleiding 
•           Gemeenschapsgroep voor Engelse lessen. 
•           Vrouwengroep 
•           Jongerenwerk/ sport 
•           Fietslessen voor Syrische vrouwen 
•           Stagiaire voor onderzoek buurtbehoeften. 
De Stichting Islamitisch Centrum Stichtse Vecht stelt haar leden in de gelegenheid om gezamenlijk te bidden 
wanneer de gebedstijden samenvallen met of aansluiten op de maatschappelijke activiteiten. De aanvraag spreekt 
dan ook mede over religieuze activiteiten. De ruimte zal niet worden gebruikt als moskee en er zal dus ook niet 
worden opgeroepen tot gebed. Er zullen ook geen feesten en partijen georganiseerd worden. De vacature voor 
imam die op de site van de stichting stond, was niet bedoeld voor de locatie Planetenbaan 100. De gemeente zal 
handhavend optreden als er andere activiteiten blijken plaats te vinden dan waarvoor vergunning is verleend.  
 
Openingstijden 
Door de openingstijden die op internet circuleerden, waren er zorgen over mogelijke geluidsoverlast en oneigenlijk 
gebruik van het pand als moskee. Het bestuur van de Stichting Islamitisch Centrum Stichtse Vecht denkt zelf geen 
geluidsoverlast te gaan veroorzaken gezien de aard van de activiteiten, die bovendien inpandig zullen zijn.  
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De lijst met gebedstijden die de Stichting Islamitisch Centrum Stichtse Vecht op haar Facebook-pagina heeft 
gepost, is bedoeld als een service aan haar volgers zodat die een makkelijk overzicht hebben van de gebedstijden. 
Het is beslist geen lijst van gebedsdiensten in het centrum.  
 
Over de openingstijden hebben we met de Stichting Islamitisch Centrum Stichtse Vecht afgesproken dat deze als 
volgt worden: 
Maandag t/m vrijdag van 11:00 uur tot 23:00 uur  
Zaterdag en zondag van 09:00 uur tot 23:00 uur 
Dit zal de Stichting Islamitisch Centrum Stichtse Vecht nog aanpassen op haar communicatiekanalen. 
 
Komende zaterdag opent het centrum haar deuren voor haar leden, maar ook andere geïnteresseerden zijn 
welkom om een kijkje te nemen. Het bestuur van de Stichting Islamitisch Centrum Stichtse Vecht zal op een later 
tijdstip, wanneer ze meer zijn ingericht, ook een algemene open dag organiseren en daarvoor ook de buurt 
uitnodigen. 
 
Financiering  
Het bestuur van de Stichting Islamitisch Centrum Stichtse Vecht heeft aangegeven dat haar inkomsten bestaan uit 
contributies, donaties en collectes op straat en dat er geen sprake is van geldstromen uit het buitenland.  Zij zijn 
een onafhankelijke zelfstandige stichting en niet gelieerd aan enige buitenlandse partij. Zij nemen ook uitdrukkelijk 
afstand van salafistische en andere radicale stromingen binnen de islam. 
 
Toetsing aan de wet Bibob 
Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit “gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan” kan niet worden getoetst aan de Wet Bibob. De Wet Bibob is slechts van toepassing bij 
omgevingsvergunningen voor (nieuw-)bouw- en/of milieuactiviteiten. Een Bibob-toets kan bij die procedures 
uitwijzen of een aanvrager de aangevraagde vergunning gebruikt om onrechtmatig verkregen geld te benutten of 
om strafbare feiten te plegen.  
 
Het huidige Bibob beleid stamt uit 2012 en zal aankomend jaar worden herzien. Momenteel wordt het instrument 
Bibob voornamelijk ingezet bij Drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen.  
Het is de bedoeling om de werkwijze en inzet van Bibob aankomend jaar breder toe te passen. Het gaat dan met 
name om vastgoed- en grondtransacties, aanbestedingen en Wabovergunningen. 
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