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Geachte heer  
 

 

Uw Wob-verzoek  
In uw brief van 3 februari 2020, ontvangen op 4 februari 2020, verzoekt u op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om documenten die betrekking hebben op de digitale 
marketing van de Gemeente Utrecht. 
 
In uw brief verzoekt u om de volgende documenten: 
  

1. Opdrachtbestekken (of: uitvragen, briefings, 'werken', die te maken hebben met digitale 
marketingvraagstukken (citymarketingstrategieën, sociale media uitingen, website 
optimalisatie, digitale communicatiecampagnes, marketingplannen, training of opleiding van 
mensen op gebied van dit werkveld, branding voor een product, dienst of gebied). 

2. Facturen met betrekking tot digitale marketing (inkopen van kennis of capaciteit) of 
aanverwante zaken (systemen, softwarepakketten, softwarelicenties) ingekocht door Gemeente 
Utrecht (indien noodzakelijk persoons- en bedrijfsgegevens anoniem gemaakt). 

3. Budget/begroting jaarlijks voor digitale marketing (of digitale communicatie denk hierbij aan 
sociale media, social listening, bevolkingsonderzoeken via digitale kanalen) bij Gemeente 
Utrecht 

4. Facturen en het budget met betrekking tot marketing (of gemeentelijke promotie) algemeen 
Het huidige strategisch marketingplan van Gemeente Utrecht 

5. Facturen en inkoopverzoeken met betrekking tot diensten die Gemeente Utrecht heeft 
ingekocht om te werken volgens AVG Wetgeving. 

6. Beleidsstukken en alle andere informatie met betrekking tot de werkwijze conform AVG bij 
Gemeente Utrecht en beleidsstukken/andere informatie met betrekking tot de werkwijze 
conform AVG en digitale marketing bij Gemeente Utrecht. 
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Verdaging beslistermijn  
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 7291901/1) verdaagden wij, met toepassing van 
artikel 6, tweede lid, van de Wob, de beslistermijn met vier weken, aangezien het verzamelen van de 
gevraagde informatie meer tijd kan kosten dan voorzien.  
 
Precisering Wob-verzoek  
Op 5 februari 2020 hebben wij u een mail gestuurd met de vraag over welke jaren u de informatie 
wenst te ontvangen. U gaf toen aan dat het ging om 2016 tot en met 2019. Na deze mail is er nog een 
telefoongesprek geweest met de Wob-coördinator van Ruimte omdat uw verzoek te ruim en 
onduidelijk was. Hier is het volgende uit naar voren gekomen.  
 
U vraagt om de volgende documenten voor de periode van 2016 t/m 2019: 
1.       Begroting van (de afdeling) citymarketing/stadspromotie 
2.       Documenten waaruit blijkt hoeveel we besteden aan de AVG 
3.       Documenten waaruit blijkt hoeveel toeristenbelasting we hebben ontvangen 
  
U wilt hierin zo mogelijk een onderscheid zien tussen on- en offline marketing. Het oorspronkelijke 
verzoek wordt hierdoor vervangen. Wellicht leidt dit besluit op uw verzoek tot nieuwe Wob-verzoeken. 
Die zullen wij dan uiteraard in behandeling nemen.  
 
Reeds openbaar  
Een aantal documenten die door u zijn opgevraagd zijn reeds openbaar. In artikel 7, tweede lid, onder 
b, van de Wob staat dat het bestuursorgaan de verzochte informatie niet behoeft te verstrekken, indien 
de informatie reeds op een andere toegankelijke vorm gemakkelijk beschikbaar is voor het publiek. De 
informatie kunt u terugvinden via internet. Wij zullen op grond van de onderstaande 
informatieverzoeken geen besluit nemen. 
 

- Toeristenbelasting 2016 + 2017, in de tabel overzicht tarieven en opbrengsten  link  
- Toeristenbelasting 2018 onder het kopje inkomsten, lokale heffingen  link 
- Toeristenbelasting 2019 onder het kopje inkomsten, lokale heffingen  link 
- Utrecht wordt nationaal en internationaal op de kaart gezet  link 
- Meerjarenplan 2017-2020 Utrecht marketing  link  
- Plan van aanpak project AVG  link  

 
Documentenonderzoek  
Wij hebben ons onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.  
In ons onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vonden we de volgende documenten: 
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Besluit 
Gedeeltelijk openbaar  
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten gedeeltelijk openbaar te maken. De documenten 
bevatten persoonsgegevens van ambtenaren en derden en financiële (detail)gegevens van bedrijven. 
Wij vinden het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob) 
zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking van deze gegevens. 
 
Motivering  
 
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e, van de Wob)   
Om herleidbaarheid naar natuurlijke personen en ambtenaren te voorkomen zijn in de documenten, 
voor zover van toepassing, de namen, de rechtstreekse e-mailadressen en telefoonnummers 
geanonimiseerd met de kleur zwart. Zo voorkomen we dat personen in hun persoonlijke levenssfeer 
worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet, in artikelen of om fraude mee 
te plegen. Ook kunnen de namen worden gebruikt om eventueel contact te zoeken in de privésfeer.   
De namen van leidinggevenden en de medewerkers, die door hun functie bekendheid genieten, en de 
algemene contactgegevens van betrokken rechtspersonen, zijn leesbaar gelaten.  
 
Onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede lid onder g, van de Wob) 
In de Uitspraak van de Raad van State van 05-12-2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3994) heeft de rechter 
bepaald dat het openbaarmaking van bepaalde specificaties kan leiden tot onevenredige benadeling 
van een advocatenkantoor: 
 
Zoals de Afdeling eerder heeft geoordeeld (vergelijk de uitspraak van 18 juli 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:2421), leidt openbaarmaking van specificaties tot onevenredige benadeling van een 
advocatenkantoor in de zin van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, in dit geval Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn, omdat concurrerende advocatenkantoren en andere juridische 
dienstverleners inzicht krijgen in de door het betreffende advocatenkantoor gehanteerde methodieken 
en bedrijfsstrategieën. Aan het belang om onevenredige benadeling te voorkomen kan in redelijkheid 
een zwaarder gewicht worden toegekend dan aan het belang dat is gemoeid met openbaarmaking van 
specificaties van de door Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn gestuurde facturen.  
 
De passages op basis van deze grondslag zijn onleesbaar gemaakt met de kleur geel.  
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Verstrekking  
In uw Wob-verzoek heeft u aangegeven dat u de documenten digitaal wilt ontvangen. U ontvangt de 
documenten digitaal via pleio.nl. 
 
Contactpersoon 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit besluit of de behandeling van dit Wob-verzoek dan 
kunt u telefonisch, via het secretariaat van Juridische Zaken, Interne Bedrijven, in contact komen met 
de Wob-coördinator, via het telefoonnummer 14 030. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
 
mr. P.C. van Doorn  
Manager Juridische Zaken   
 
In verband met de aanpak van Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel mogelijk 
digitaal en thuis. Wob-besluiten worden niet meer ondertekend. Het Wob-besluit is door de 
gemandateerde ambtenaar genomen door middel van een akkoord per e-mail. 
 
 
Bezwaarclausule 
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Dit 
kan alleen met het digitale formulier van de gemeente. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar 
niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders van Utrecht. 
Het adres is: 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
 
Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee 
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 
• uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en 

het kenmerk van dit besluit of stuur een kopie daarvan mee; 
• de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. 




