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Geachte heer , 
 

 

Uw Wob-verzoek  
In uw brief van 30 juli 2020, ontvangen op 3 augustus 2020, verzoekt u op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om documenten die betrekking hebben op de speed 
pedelec een snelle elektrische fiets van 45 km/h.  
 
In uw brief verzoekt u om de volgende documenten: alle informatie, documentatie, e-mails en memo’s 
van de periode 17 maart 2018 tot heden.  
 
Verdaging beslistermijn  
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 7866480/1) 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.  
 
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 de website van de provincie en de gemeente Utrecht. Wij zullen op 
grond van de onderstaande informatieverzoeken geen besluit nemen. 
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Informatie via website 
Op de website van de provincie Utrecht vindt u informatie over het uitvoeringsprogramma van de fiets. 
Deze informatie kunt u terugvinden via de volgende weblink: Uitvoeringsprogramma fiets 2019-2023.  
 
Op de website van de gemeente Utrecht vindt u informatie over de voortgang van de 
verkeersveiligheid. Deze informatie kunt u terugvinden via de volgende weblink: Voortgangsrapportage 
en Raadsbrief verkeersveiligheid eerste helft 2020. 
 
Resultaten 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: 

 
Besluit 
Geheel openbaar  
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten waar geen zwarte balken in staan geheel openbaar 
te maken. 
 
Gedeeltelijk openbaar 
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten waar zwarte balken in staan 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)   
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Om herleidbaarheid naar natuurlijke personen en ambtenaren te voorkomen zijn in de documenten 
waar zwarte balken in staan, voor zover van toepassing, de namen, functienamen, 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. 
 
Intern beraad (artikel 11, tweede lid, van de Wob) 
In het onderzoek naar documenten zijn interne documenten aangetroffen. Dit betreft het document 
genaamd concept mobiliteitsplan. Dit document bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Op grond van 
artikel 11, tweede lid, van de Wob kunnen persoonlijke beleidsopvattingen, bestemd voor intern 
beraad, worden onthouden aan openbaarmaking omdat de gedachtevorming binnen overheden moet 
worden beschermd. Ook documenten afkomstig van derden kunnen worden aangemerkt als 
documenten voor intern beraad als ze ook met dat oogmerk zijn opgesteld. De actualisatie van het 
mobiliteitsplan 2040 is nog niet voorgelegd aan college en de raad van de gemeente Utrecht. Zij 
hebben het recht als eerste kennis te nemen van deze informatie. Verder is het mobiliteitsplan nog een 
concept en is deze nog niet vastgesteld. Dit document is daarom onleesbaar gemaakt ter bescherming 
van de gedachtevorming van de overheid. 
 
Verstrekking 
U ontvangt de documenten digitaal via de e-mail. 
 
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 
het Wob team via het telefoonnummer 14 030 of wob@utrecht.nl. 
 
Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
 
J.W. Brombacher 
Directeur Ruimtelijke Kwaliteit & Mobiliteit 
 
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. 
 
 
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 
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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. 




