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inzake de bomenkap Sportpark 
Vechtzoom 

Bijlage(n) Divers  

Uw kenmerk Geen Verzonden 22 juli 2020 
Uw verzoek van 
  

11 juni 2020 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  
  
Geachte heer , 
 

 

Uw Wob-verzoek  
In uw brief van 11 juni 2020, verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de 
Wob) om documenten die betrekking hebben op de bomenkap Sportpark Vechtzoom. 
 
Verdaging beslistermijn  
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 7678534/1) 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.  
 
In uw brief verzoekt u om de volgende documenten: 

1. De documenten die zijn gevormd in het kader van het "uitgebreid voorbereidingstraject" als 
bedoeld onder het kopje "Reden van de kap" op de vierde bladzijde 4 van het besluit. 

2. De documenten die bevatten (a) de "rapportage van 14 oktober 2019" als bedoeld in de laatste 
alinea op blz. 4 van het besluit, alsook (b) de aan de rapporteur gegeven opdracht en (c) de 
documenten die aan de rapporteur zijn verstrekt in het kader van de opdracht. 

3. Op de vijfde bladzijde van het besluit is sprake van een inspectie door de boomtechnisch 
adviseur. Het Wob-verzoek gaat ook uit naar de documenten die bevatten (a) de aan de 
boomtechnisch adviseur gegeven opdracht, (b) mailberichten van en naar de boomtechnisch 
adviseur in het kader van de opdracht, (c) briefwisseling idem en (d) telefoonaantekeningen 
van gesprekken tussen de boomtechnisch adviseur en diens opdracht gevend systeem, vice 
versa. 

4. Op de vijfde bladzijde van het besluit is sprake van een verplantbaarheidsonderzoek. Het Wob-
verzoek gaat ook uit naar de documenten die bevatten (a) de opdracht aan de onderzoeker, (b) 
de documenten die aan de onderzoeker zijn verstrekt in het kader van de opdracht, (c) de 
communicatie tussen het opdracht gevend systeem en de onderzoeker. 

5. Op de zesde bladzijde van het besluit wordt gesproken over de "richtlijnen van het Utrechtse 
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Bomenbeleid". Het beleidsdocument Bomenbeleid is door ons bestudeerd maar richtlijnen van 
het Utrechtse Bomenbeleid zijn daarin niet gevonden. Dat leidt tot de gedachte dat de 
Richtlijnen van het Utrechtse Bomenbeleid niet in het Bomenbeleid zelf zijn opgenomen. 
Daarom gaat het Wob-verzoek ook uit naar het document die de Richtlijnen van het Utrechtse 
Bomenbeleid bevatten. 

6. Op de zesde bladzijde van het besluit wordt gesproken over" ... er bij de verwijdering van de 
bomen vervangende bomen in de directe omgeving staan die de ecologische waarde/functie 
over kunnen nemen ... ". 
Het Wob-verzoek gaat ook uit naar de documenten die (a) de bomen vermelden die de 
waarde/functie van gekapte bomen overnemen, met voor zover aangegeven hun 
locatieaanduiding, naam en boomnummer van de gemeentelijke bomenkaart en (b) die aan de 
hand van onderzoek of anderszins aantonen dat de onder a bedoelde bomen de onbenutte 
capaciteit bezitten om ecologische waarde en functie van de kappen bomen over te nemen. 

7. De zienswijzen als bedoeld bovenaan de achtste bladzijde van het besluit. 
8. Bladzijde 11 van het besluit geeft aan dat op 8 juli 2019 een bomendeskundige van de 

gemeente Utrecht een veldbeoordeling heeft gemaakt. Het Wob-verzoek gaat ook uit naar de 
documenten die bevatten (a) de opdracht voor de bedoelde veldbeoordeling (b) de documenten 
die in het kader van de opdracht aan de bomendeskundige zijn verstrekt en (c) het 
rapport/verslag van de bomendeskundige. 

9. In de gemeentelijke 'Reactienota herinrichting Sportpark Vechtzoom' van november 2018 
worden 55 inspraakreacties besproken. Het Wob-verzoek gaat ook uit naar de desbetreffende 
55 inspraakreacties, volledig, met inbegrip van eventuele bijlagen. 

 
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 onderstaande hyperlinks. Wij zullen over deze openbare documenten 
geen besluit nemen. 
 

- https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/920c2130-68c9-4aec-a40f-
3edb4170d073 

- https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-
tijd/sport/sportlocaties/sportparken/uitbreiden-sportpark-vechtzoom/  
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Documentenonderzoek  
Wij hebben ons onderzoek naar nog niet openbare documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, 
afgerond.  
In ons onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vonden we de volgende documenten: 

1. 20200714145052_Inspraaknota met antwoorden - Definitieve versie_1 
2. Inspraakreacties 
3. 2019-11-19 - Bijlage Bomeninventarisatie 
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Besluiten 
Geheel openbaar 
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten die hieronder zijn opgesomd geheel openbaar te 
maken. 

- 2019-11-15 - Bijlage Ruimtelijke onderbouwing Rio de Janeirodreef 203 concept 15-11.docx 
- 2020-01-31 - Bijlage Ruimtelijke onderbouwing Rio de Janeirodreef 203 - 31-01-2020.docx 
- 2019-11-19 – Bijlage Bomeninventarisatietekening.pdf 
- 2019-11-19 - Bijlage Aanvulling bomeninventarisatie sportpark Vechtzoom 19112019.doc 
- 2020-01-08 - Bijlage verplantingsonderzoek bomen sportpark Vechtzoom.pdf 
- 2019-11-12 - Bijlage Bomenparagraaf Uitbreiding sportpark Vechtzoom.pdf 
- 2019-11-12 - Bijlage 2019-06-24 – Vellijst kapvergunning - Uitbreiding Sportpark 

Vechtzoom.pdf 
- 2019-11-19 - Bijlage Bomeninventarisatie 

 
Gedeeltelijk openbaar  
Op grond van de Wob besluiten wij de overige documenten (op pagina 2) gedeeltelijk openbaar te 
maken. De documenten bevatten persoonsgegevens van ambtenaren en derden. 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 die 
wij gedeeltelijk openbaar maken, 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. 
 
Toelichting 
Uit ons onderzoek naar de documenten is gebleken dat er op de volgende datums reeds een aantal 
document aan u zijn verstrekt. Het gaat om 21 documenten op 6 sept. 2019, 5 documenten op 9 sept. 
2019. Verder heeft u het Aanvraagdocument inclusief bijlagen ontvangen op 12-09-2019 en het 
ontwerpbesluit inclusief bijlagen op 18-03-2020. 
In punt 4 heeft u het over het verplantbaarheidsonderzoek. De mails hierover en het onderzoek treft u 
aan bij de documenten die openbaargemaakt worden met dit besluit.  
In punt 9 verzoek u om de inspraakreacties. Deze vindt u terug in het document Inspraakreacties 
samen met het document Inspraaknota met antwoorden. 
 
Verstrekking  
In uw Wob-verzoek heeft u aangegeven dat u de documenten digitaal wilt ontvangen. U ontvangt de 
documenten digitaal via pleio.nl. 
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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   
 
 
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. 
 
 
 
In verband met de aanpak van het 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. 
 




