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Geachte heer  
 
 

 

Uw Wob-verzoek  
In uw e-formulier van 11 maart 2020, verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: de Wob) om documenten die betrekking hebben op stukken uit dossier Raad van State over 
aanvraag exploitatie coffeeshop voor het adres Willemstraat 37.  
 
Omdat voor ons niet duidelijk was welke documenten u wilde ontvangen heb ik op 19 maart 2020 u 
per e-mail twee overzichten gestuurd met de documenten die beschikbaar zijn over het onderwerp. Op 
19 maart 2020 heb ik uw aanvulling op het Wob-verzoek ontvangen.  
 
In uw e-formulier en uw daarop gegeven precisering verzoekt u om de volgende documenten: 
1. Huurovereenkomsten met betrekking tot Willemstraat 37 van een andere exploitant; 
2. Conceptovereenkomsten van punt 1; 
3. Toezeggingen met betrekking tot in de toekomst aan te gane huurovereenkomsten; 
4. Gebruik overeenkomsten; 
5. Mededelingen en aantekeningen betreffende alle 4 bovenstaande punten; 
6. Aankondigingen, aanbiedingen, verzoeken of mededelingen tot beëindiging of niet verlenging van 
een lopende huurovereenkomst met de heer ; 
7. Mededelingen en aantekeningen van punt 6.  
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Verdaging beslistermijn  
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 7397775/1) verdaagde ik, 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.  
 
Eigen dossier opvragen 
Een aantal documenten die door u is opgevraagd kunt u zelf opvragen bij het horecaloket. Als 
betrokkene is het mogelijk om bepaalde documenten in te zien via de daarvoor openstaande inzage 
mogelijkheid voor het eigen dossier. Ik zal op grond van de onderstaande informatieverzoeken geen 
besluit nemen.  
 
Toelichting informatieverzoek 6  
In uw gegeven precisering verzoekt u om documenten van uw cliënt. Het betreffende dossier kunt u 
opvragen bij het horecaloket via het volgende e-mailadres: horecaloket@utrecht.nl 
 
Toelichting Informatieverzoek 7 
Zoals aangegeven bij toelichting informatieverzoek 6 kunt u het betreffende dossier opvragen bij het 
horecaloket via het volgende e-mailadres: horecaloket@utrecht.nl  
 
 
Documentenonderzoek  
Het onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, is afgerond.  
In het onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vond ik het volgende document: 
1. Huurovereenkomst  
 
Besluit 
 
Gedeeltelijk openbaar  
Op grond van de Wob besluit ik document 1 gedeeltelijk openbaar te maken. Het document bevat 
persoonsgegevens van derden, zoals de paraaf, naam en geboortedatum. Ik vind het belang dat de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob) zwaarder weegt dan het 
belang van openbaarmaking van deze gegevens. Tevens bevat het document informatie over de 
huurprijs. Het belang van openbaarmaking voor deze informatie weegt minder zwaar dan de 
onevenredige benadeling voor de betrokken externe partijen (artikel 10, lid 2 sub g Wob).  
 
Geen documenten  
De door u opgevraagde documenten in informatieverzoeken 2, 3, 4 en 5 zijn binnen de gemeente 
Utrecht niet aanwezig. Op grond van deze informatieverzoeken kan ik daarom geen besluit nemen. 
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Motivering  
 
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e, van de Wob)   
Om herleidbaarheid naar de exploitant en ambtenaren te voorkomen zijn in document 1 de namen, 
parafen en geboortedatum onleesbaar gemaakt. 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.   
 
Onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede lid onder g, van de Wob)  
Ter voorkoming van onevenredige benadeling van de betrokken externe partij is de huurprijs 
onleesbaar gemaakt in document 1 aangezien het concurrentiegevoelige informatie betreft. Het belang 
van het openbaar maken van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de betrokken externe 
partij. Openbaarmaking van de huurprijs zal kunnen leiden tot onevenredige benadeling, waardoor de 
concurrentiepositie van de betrokken externe partij aangetast kan worden. 
 
 
Verstrekking  
De documenten worden u per e-mail toegezonden.  
 
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 de burgemeester van Utrecht, 
 
 
 
 
W. Velema 
Manager Financiën   
 
 
NB: In verband met de aanpak van het Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel 
mogelijk digitaal en thuis. Wob-besluiten worden daarom digitaal ondertekend door middel van 
“ValidSign”.  
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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 burgemeester. 
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. 




