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Geachte mevrouw , 

 

 
Uw Wob-verzoek 
Via uw webformulier d.d. 16 maart 2020 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna Wob) een verzoek ingediend om u inzage te verschaffen in gegevens waaruit blijkt welke 
werfkelders aan de Oudegracht in de periode van 1 maart 2008 tot 1 maart 2020 zijn omgezet in 
logeerinrichtingen. 
 
Verdaging Wob-verzoek 
Uw Wob-verzoek heeft het kenmerk 7411005/1 gekregen en de ontvangst hiervan is op 17 maart 2020 
bevestigd, waarbij de beslisdatum van uw verzoek gelijktijdig met vier weken is verdaagd op grond van 
artikel 6 lid 2 Wob.  
 
Documentenonderzoek en resultaat 
Het onderzoek naar de gevraagde documenten/gegevens is afgerond.  
In het geautomatiseerde registratiesysteem van Vergunningen, Toezicht en Handhaving zijn over de 
periode 1 maart 2008 tot 1 maart 2020 de volgende gegevens voor de Oudegracht beschikbaar: 
 
- kenmerken en data WABO dossiers van omgevingsvergunningen die betrekking hebben op  
   verbouwingen en wijzigingen van en omzettingen naar logeerinrichtingen; 
- omschrijvingen inhoud WABO dossiers; 
- adressen WABO dossiers. 
 
PDF-bestand 
De genoemde gegevens zijn in een kolommenoverzicht, bestaande uit 412 rijen in een Excel-bestand 
opgenomen. Ten behoeve van de verstrekking van deze gegevens is het Excel-bestand geconverteerd 
naar een PDF-bestand. Echter, daarbij is het niet mogelijk om het kolommenoverzicht als één integraal 
overzicht over te nemen. In dit bestand zijn de gegevens onder elkaar opgenomen en kunnen deze 
door scrollen worden gevonden. 
 
 
 



 
Vergunningen Toezicht en Handhaving 
Staf 
 
Datum:  30 pril 2020 
Ons kenmerk:  7353407/2 

2/2 

Besluiten 
Geheel openbaar 
Op grond van de Wob besluiten wij de gegevens in het  bijgaande PDF-bestand geheel openbaar te 
maken. 
 
Verstrekking gegevens 
De gegevens worden u per email verstrekt.  
 
Contactpersoon 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief of de behandeling van dit Wob-verzoek dan 
kunt u telefonisch (14030) of via e-mail wob@utrecht.nl contact opnemen met het Wob-team van 
Juridische Zaken. 
 
 

 
 
NB: 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 
namens burgemeester en wethouders gemandateerde ambtenaar genomen door middel van een 
akkoord per e-mail. 
 
 
 
 
 
Bezwaar 
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?  
Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor 
kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. 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 de burgemeester, respectievelijk het college 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. 
 

Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
 
drs. H.A. Lesscher 
Directeur Vergunningen, Toezicht en Handhaving 




