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2020 Bijlage(n) Divers  

Uw kenmerk geen Verzonden 8 april 2020 
Uw verzoek  van 
  

31 januari 2020 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  
  
Geachte   
 

 

Uw Wob-verzoek  
In uw brief van 31 januari 2020, verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de 
Wob) om documenten die betrekking hebben op de Vuelta 2020. 
 
Verdaging beslistermijn  
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 7291918/1) 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 17 februari 2020 hebben wij telefonisch contact met u gehad over uw Wob-verzoek. Tijdens dit 
gesprek hebben wij uw verzoek puntsgewijs doorgelopen. Op 26 februari 2020 hebben wij u per mail 
een verslag van gestuurd. 
 
Documentenonderzoek 
Wij hebben ons onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.  
De documenten die bij ons aanwezig zijn staan in bijlage 1. 
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Besluiten 
 
Geheel openbaar 
1.Op grond van de Wob besluiten wij de documenten die in bijlage 1 onder het kopje ‘geheel openbaar’ 
staan opgesomd geheel openbaar te maken. 
 
Gedeeltelijk openbaar  
2. Op grond van de Wob besluiten wij de documenten in bijlage 1 met in de bestandsnaam 
_Geredigeerd gedeeltelijk openbaar te maken. De documenten bevatten persoonsgegevens van 
ambtenaren en derden, financiële gegevens en persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern 
beraad. Wij vinden het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub 
e Wob) en het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de gemeente(n) en derden 
(zowel partijen die inmiddels zich hebben verbonden als partijen die benaderd zijn maar die 
uiteindelijk zich niet hebben verbonden (artikel 10 lid 2 sub g Wob) zwaarder wegen dan het belang 
van openbaarmaking van deze gegevens. Ingevolge artikel  11, eerste lid, van de Wob wordt ook geen 
informatie verstrekt over  persoonlijke beleidsopvattingen in stukken die zijn opgesteld ten behoeve 
van intern beraad.  
 
Niet openbaar 
3. Op grond van de Wob besluiten wij de documenten genoemd in de documentenlijst van bijlage 1 
onder het kopje ‘niet openbaar’ in het geheel niet openbaar te maken. De documenten bevatten 
financiële gegevens en gevoelige gegevens van processen van betrokken derden waardoor de kans 
aanwezig is, waarbij zwaar gewicht wordt toegekend aan het feit dat het evenement nog moet 
plaatsvinden,  dat deze onevenredig benadeeld kunnen worden. Na afloop van het evenement vervallen 
deze zwaarwichtige belangen en staan deze de openbaarmaking niet langer in de weg.  
Voor documenten waar het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen is sprake van verwevenheid. De 
feiten en persoonlijke beleidsopvattingen zijn daarbij verweven in de tekst, waardoor een onleesbaar 
document ontstaat als er zwarte balken worden gezet. 
 
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. 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. Persoonsgegevens 
zijn geanonimiseerd in de kleur zwart. 
 
Onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede lid onder g, van de Wob)  
Ter voorkoming van onevenredige benadeling van de betrokken externe partij en de betrokken 
gemeentes zijn er passages onleesbaar gemaakt in het documenten. Het belang van het openbaar 
maken van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de derden en de gemeenten. 
Openbaarmaking van deze passages zal kunnen leiden tot onevenredige benadeling. De gemeente(n) 
zijn nog volop bezig met de organisatie van dit evenement. Een aantal derden zijn hierbij betrokken, 
andere derden zijn benaderd, maar hebben besloten geen interesse te tonen. Derden mogen naar ons 
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oordeel zelf bepalen om hierover naar buiten te treden. Zowel het moment waarop als de wijze waarop. 
Voor derden die uiteindelijk besloten hebben om zich hier niet aan te verbinden zou openbaarmaking 
ertoe kunnen leiden dat ze door de pers bevraagd worden om daarover uitleg te geven. Omdat het om 
persoonlijke netwerken gaat, waarbij wij niet kunnen in schatten hoe en op welke wijze deze personen 
binnen het bedrijf daarover afspraken hebben gemaakt, kan het voor de derden leiden tot mogelijk 
nadelige gevolgen. Deze passages zijn onleesbaar gemaakt in de kleur geel. 
Ook zijn er bedragen in de documenten onleesbaar gemaakt om de onderhandelingspositie van de 
gemeente met de betrokken externe partijen te beschermen en te voorkomen dat deze een ongewenst 
inzicht geven in de financiële situatie van betrokken externe partijen waardoor hun concurrentiepositie 
kan worden aangetast. Derhalve weegt het belang van openbaarmaking voor deze informatie minder 
zwaar dan de onevenredige benadeling voor de betrokken externe partijen. Deze passages zijn 
onleesbaar gemaakt in de kleur geel. 
 
Intern beraad (artikel 11, tweede lid, van de Wob)  
Ingevolge artikel  11, eerste lid, van de Wob wordt, in geval van een verzoek om informatie uit 
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Met de in artikel 11, eerste lid, van de Wob neergelegde 
beperking ten aanzien van persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die zijn opgesteld ten 
behoeve van intern beraad heeft de wetgever beoogd "dat ambtenaren de vrijheid dienen te hebben 
ongehinderd hun bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding of -uitvoering, en daarover te 
studeren, te brainstormen, anderszins te overleggen, nota's te schrijven etc. Zij moeten in alle 
openhartigheid onderling functioneel kunnen communiceren." (Kamerstukken Il 1987 /88, 19 859, nr. 
6, blz. 13 en 14) (uitspraak Raad van State van 10 oktober 2018, ECLl:NL:RVS:2018:3299). Onder 
persoonlijke beleidsopvatting wordt verstaan een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van één 
of meerdere personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde 
argumenten. Niet noodzakelijk is dat opvattingen, om te kunnen worden aangemerkt als persoonlijke 
beleidsopvattingen als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de Wob, herleidbaar zijn tot een individueel 
persoon.  
In een document opgenomen opvattingen van personen die bij de opstelling van het document 
betrokken waren, verliezen, mede in aanmerking genomen de geschiedenis van de totstandkoming van 
de voormelde bepaling, hun karakter van persoonlijke beleidsopvattingen niet doordat zij niet 
herleidbaar zijn tot één bepaalde persoon. Deze passages zijn onleesbaar gemaakt in de kleur blauw. 
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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. 
 
Ondertekening 
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. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
 
mr. P.C. van Doorn 
Manager Juridische Zaken  
 
 
 
 
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. 
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Bijlage 1 
 
Geheel openbaar 

- V Bijlage 8 AGENDA stuurgroep Vuelta 20190206 
- V Bijlage 6 Bedankbrief VWS 
- V Memo Vuelta-planning tot aan zomervakantie 
- V Bijlage 9 memo aanpassingen projectplannen 
- V Bijlage 12 Planning en mijlpalen juni_medio juli 2019 
- Bijlage 3 190827 Kader Activatieprogramma La Vuelta Holanda 
- V Bijlage 8_Communicatiemijlpalen en bestuurlijke vertegenwoordiging LVH 
- V Bijlage 2 Memo E-karavaan LVH 
- V Bijlage 3 La Vuelta Holanda_De Groene Karavaan 
- presentatie HLB Vuelta 26 nov def 
- 1eEtappe 
- 2eEtappe 
- La Vuelta Holanda 2020_ 1e kwartaalrapportage 
- La Vuelta Holanda 2020_ 3e kwartaalrapportage 2019 
- Overall projectplan La Vuelta Holanda 
- RV3a Tweede kwartaalrapportage La Vuelta Holanda 
- La Vuelta Holanda 2020_ 4e kwartaalrapportage 
- 060619 La Vuelta Holanda_deelprojectplan_Duurzame Strategie  
- 200306 - La Vuelta Holanda - Deelprojectplan Governance en organisatie 
- La Vuelta Holanda - Deelprojectplan Marketingcommunicatieplan  
- La Vuelta Holanda - Deelprojectplan Techniek veiligheid en mobiliteit  
- La Vuelta Holanda - Deelprojectplan Vrijwilligersmanagement  
- addendum overeenkomst van opdracht_19 nov 2019 
- afschrift oprichting Stichting La Vuelta Holanda 
- besluit toetreding publieke partners tot stuurgroep LVH_5 nov 2019 
- getekende overeenkomst van opdracht_19 nov 2019 
- getekende samenwerkingsovereenkomst_18 nov 2019 
- Bijlage 4 Memo perspresentatie 20 februari 
- Bijlage 5 Memo Goede doelen 
- Bijlage 4 Brief toewijzing subsidie VWS 
- Bijlage 3 Memo Vuelta-planning tot aan zomervakantie 
- Bijlage 3 190827 Kader Activatieprogramma La Vuelta Holanda 
- Communicatiemijlpalen en bestuurlijke vertegenwoordiging LVH 
- Bijlage 5 Memo E-karavaan LVH 
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Directeurenoverleg 

 
Staf Vuelta gemeente Utrecht 
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Stuurgroep 

 
Interne werkgroep gemeente Utrecht 
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Liaisons overleg 

 
Hoofdlijnenberaad college B&W Utrecht 
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Overige mails en documenten 

 
Niet openbaar 

- V Bijlage 1 Fin rapportage 31122019 
- V Bijlage 2 Memo dekking en risicoanalyse_stand van zaken december 2019 
- V Bijlage 2 Memo Interne kosten 
- V Bijlage 2B_(spoed)advies La Vuelta Hollanda (c) 
- V Bijlage 3 Memo Interne kosten 
- V Bijlage 3 Memo private partnerships LVH_DEF 
- V Bijlage 5 Draaiboek perspresentatie 
- V Bijlage 7_Businesscase hospitality opzet 
- Factsheet Vuelta start 2020 Academy aanpak MBO maart 2019 
- Overleg breda 
- Bijlage 3 private financiering en uitvoerend partnership 
- Bijlage 4 private financiering 
- Bijlage 5 190717 Offerte legacy Vuelta Holanda 

 




