
Van: Wob team Juridische Zaken

Verzonden: donderdag 24 september 2020 16:18

Aan: 'WOB-verzoeken'

Onderwerp: RE: wij ontvangen graag de Utrechtse stukken van u 20-0052

Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij hebben de stukken die gaan over de gemeente Utrecht bekeken en kunnen instemmen met de wijze waarop u 
van plan bent de informatie openbaar te maken.  
 

 

Wob-Team Juridische Zaken 

 
 

 

Van: WOB-verzoeken <WOB-verzoeken@ilent.nl>  

Verzonden: donderdag 24 september 2020 11:34 

Aan: @Utrecht.nl> 

CC: WOB-verzoeken <WOB-verzoeken@ilent.nl> 

Onderwerp: RE: wij ontvangen graag de Utrechtse stukken van u 20-0052 

 

Geachte heer/mevrouw, 
  
Door vele binnengekomen reacties ben ik nu pas in staat om te reageren op uw email.  
  
In het kader van een ingediend Wob-verzoek bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is in documenten 
de naam van uw bedrijf naar voren gekomen. De wet de ILT verplicht om personen/bedrijven die genoemd te 
worden in kennis te stellen. Hierdoor moeten de ILT u aanmerken als belanghebbende en heeft u een brief van de 
ILT ontvangen. De ILT moet in het kader van deze procedure de stukken aangetekend versturen.  
  
Waarom ontvang ik deze brief? 
Mogelijk roept de brief die u van de ILT heeft ontvangen, vragen bij u op, zoals heb ik misschien iets verkeerd 
gedaan?  
Nee, u heeft niets verkeerd gedaan, maar zoals ik hiervoor al aangaf bent u aangemerkt als belanghebbende. Dit 
komt door het feit dat naam van uw bedrijf is aangetroffen in documenten die in het kader van een Wob-verzoek 
bij de ILT zijn opgevraagd.  
  
De naam van uw bedrijf komt waarschijnlijk ook niet voor op de inventarislijst (bijlage 2) wat u doet vermoeden 
of er mogelijk een vergissing is gemaakt door de ILT. Dit heeft te maken met feit dat er in dit Wob-verzoek ruim 
1300 belanghebbenden zijn aangemerkt. Als de ILT elk bedrijf op de inventarislijst had genoemd was de 
inventarislijst onoverzichtelijk geworden. 
  
Het document wat het betreft is een afvalstoffenlijst van een (kunststof)afvalwerkingsbedrijf. 
Dit heeft te maken met het feit dat u in een bepaalde periode een bedrijfsafvalcontainer heeft gehad of zelf afval 
heeft weggebracht naar een afvalwerkingsbedrijf. Deze gegevens worden op een afvalstoffenlijst gezet. De 
gegevens die op deze lijst staan zijn de naam van uw bedrijf, adres, meldjaar, afvalstoffenomschrijving, afvalstof 
eural code, gewicht, aantal vrachten, etc. 
  
De ILT is voornemens nadat er een besluit genomen deze lijst openbaar te maken op www.rijksoverheid.nl. De 
ILT beoordeelt of de gevraagde gegevens openbaar kunnen worden gemaakt op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur. In deze beoordeling toetst de ILT aan de wet. Dit doet de ILT mét of zonder zienswijze. Reageren op 
het verzoek om zienswijze is dus niet vereist. Het is slechts een wettelijk voorschrift die de ILT dient te volgen. Als 
u een zienswijze indient, dan betekent dit niet persé dat u hierin wordt gevolgd. De Wet die over 
informatieverstrekking gaat is te allen tijde leidend voor de ILT. Ook zonder het reageren op het verzoek om 
zienswijze zal de ILT zorgvuldig beoordelen of de gevraagde gegevens openbaar gemaakt kunnen worden.  
  
Wat kan u doen? 
Wij hebben besloten om het termijn voor het kenbaar maken van een zienswijze te verlengen. Mocht u het hier 
niet mee eens zijn kunt u een zienswijze indienen via wob-verzoeken@Ilent.nl voor dinsdag 6 oktober 2020. 
Onder vermelding van het kenmerk van de brief en officiële bedrijfsnaam (zoals vermeld staat op de brief).  
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Indien u hier geen bezwaar tegen heeft hoeft u niets te doen. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
Juridisch Adviseur  

 

  

Van:  @Utrecht.nl>  

Verzonden: vrijdag 11 september 2020 12:09 

Aan: WOB-verzoeken <WOB-verzoeken@ilent.nl> 

Onderwerp: wij ontvangen graag de Utrechtse stukken van u 

  

  
  
  

Wob-Team Juridische Zaken 

  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  




