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Geachte mevrouw Molenaar-Frances,  
 
Bij brief van 30 april 2020 heeft u schriftelijke vragen gesteld, als bedoeld in artikel 29 van het 
Reglement van Orde, inzake een oproep tot gebed zoals nader omschreven in uw brief.  
In antwoord op uw vragen brengen wij het volgende onder uw aandacht. De antwoorden zijn per 
vraag weergegeven.  
 
 
Vraag 1  
Als het recht tot oproep tot gebed is verankerd in de Grondwet op de Openbare Manifestaties, 
waarom zou er dan maar eenmalig gebruik van worden gemaakt.  

 
Antwoord:  
De mededeling naar de gemeente voor het verrichten van oproepen tijdens de ramadan, is als 
zodanig als eenmaligheid opgevat.  
 
 
Vraag 2  
Als de Gemeente hiermee akkoord gaat, is het dan geoorloofd dat ook andere 
geloofsovertuigingen op dat tijdstip een oproep tot gebed doen? (Dit alles dan natuurlijk binnen 
de geldende regels van DCMR en RIVM)  

 
Antwoord:  
Binnen de daarvoor bestemde wet- en regelgeving is dat een juiste stellingname. 
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Vraag 3  
Als er binnen de gemeente Nissewaard geen Moskee gevestigd is, hoe/waar kan men dan een 
oproep doen tot gebed?  

 
Antwoord:  
Dit hangt af van de situatie waarin en de omstandigheden waaronder. Er moet wel sprake zijn 
van een als zodanig te onderscheiden geloofsgemeenschap die vanuit een bepaalde en daartoe 
bekende locatie een oproep verzorgt.  
 
 
Vraag 4  
Het NTO welke bekend staat als Nederlands Turks Ontmoetingscentrum, staat in de volksmond 
ook bekend voor het geven van gebedsdiensten. Indien er toch een mogelijkheid aanwezig is tot 
algemene oproep tot gebed, wordt het betreffende pand dan tevens als Moskee gebruikt, 
hetgeen in Nissewaard niet is toegestaan.  
Indien dit wel zo geregeld is, dan zou de Fractie van de PVV Nissewaard graag de betreffende 
geldende vergunning willen zien.  

 
Antwoord:  
Het pand kent ingevolge het bestemmingsplan een maatschappelijke bestemming. Vanuit het 
pand vindt het belijden van een geloof plaats. Er wordt in het toewijzen van bestemmingen 
binnen het ruimtelijk-bestuursrecht geen onderscheid gemaakt in geloofsgemeenschappen. 
Verder wordt ter plaatse het belijden van het geloof kleinschalig uitgeoefend en is er geen 
sprake van een grote ruimtelijke uitstraling als elders in Nederland het geval is. In dat kader is er 
ook geen vergunning voor het vestigen van een moskee, vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
Rotterdam benodigd. Voor de exploitatie van de ruimte en het gebruik met betrekking tot de 
brandveiligheid zijn vergunningen beschikbaar.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard,  
 
De gemeentesecretaris      De burgemeester  
 
 
 
 

M.L.M. Weerts       F. van Oosten 


