Motie vreemd aan de orde:
aanvraag omgevingsvergunning voor sloop en nieuwbouw van de moskee op het
perceel Madagaskar 17 te Zaandam.
De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 19 juli 2018,
Constaterende:
Dat het college van Burgemeester en Wethouders, middels een kennisgeving van 06 maart 2018, een
besluit heeft genomen tot het starten van een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan met
een ruimtelijke onderbouwing krachtens 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (WABO) voor het project ‘het bouwen van een moskee op het perceel Madagaskar 17
te Zaandam,
dat bewoners uit de directe omgeving van het perceel Madagaskar 17, middels verschillende zienswijzes, ernstig bezwaar hebben gemaakt tegen het ontwerpbesluit,
dat dit bezwaar wordt onderstreept middels een petitie die door, op dit moment, 107 bewoners uit de
directe omgeving van Madagaskar 17 werd ondertekend en waarin deze bewoners zich uitspreken
tegen het ontwerpbesluit,
dat een delegatie van bewoners, uit de directe omgeving van Madagaskar 17, op donderdag 5 juli
2018 met de raad een gesprek hebben gehad tijdens het op die avond behouden Zaanstad beraad en dat
de bewoners aan de raadsleden vroegen er alles aan te doen dit tegen te houden.
Conclusie:
is dat wij van mening zijn dat dit een politiek gevoelig dossier is en daarom het onderstaande besluit
aan de raad voorleggen.
Draagt het college op:
het besluit van het college tot het starten van een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan met een ruimtelijke onderbouwing voor het project ‘het bouwen van een moskee op het perceel
Madagaskar 17 te Zaandam’, krachtens de beleidsregels voor projectbesluiten, artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) als vastgelegd in raadsbesluit
2014/9982, voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag.
Partij voor Ouderen en Veiligheid, Ton Brekelmans,
Democratisch Zaanstad, Paul Neimeijer,
Partij voor de Vrijheid, Peter van Haasen.

Aangenomen, zie besluitenlijst in RIS

