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Geachte

Uw Wob-verzoek
In uw e-formulier van 25 september 2020, verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: de Wob) om documenten die betrekking hebben op het huurcontract van de gemeente Utrecht 
met ASR over PI Vleuterweide.

In uw e-formulier verzoekt u om de volgende documenten:
a. Alle communicatie tussen de gemeente en derde partijen, waaronder, maar niet gelimiteerd tot 

ASR voor het voortzetten van het huurcontract, dan wel de verkoop van de PI Vleuterweide, 
dan wel andere manieren waarop de gemeente de grond aan een derde partij uit handen geeft/ 
in bruikleen geeft;

b. Alle communicatie van ambtenaren onderling over het huurcontract, communicatie tussen de 
ambtenaren en de wethouders over dit onderwerp;

c. Een nieuw, dan wel concept huurcontract tussen de gemeente en een derde partij voor de 
verhuur van PI Vleuterweide, indien deze al aanwezig is.

Verdaging beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 8009335/1) 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.

Ingebrekestelling
Op 24 november 2020 heeft u ons in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op uw verzoek. 
Het zoeken naar de documenten die aanwezig zijn binnen de gemeente heeft veel tijd gevergd. Er was 
een groot aantal niet-relevante documenten aangeleverd voor de behandeling van uw verzoek. Deze 
documenten moesten wel allemaal worden doorgenomen om vast te kunnen stellen dat deze niet 
relevant waren, hierdoor heeft het verzoek verdere vertraging opgelopen. Helaas konden we daardoor 
niet eerder beslissen op uw verzoek. Onze excuses hiervoor.
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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 het internet. Daarbij hebben wij u al eerder reeds openbare 
informatie toegezonden. Wij zullen op grond van de onderstaande informatieverzoeken geen besluit 
nemen.

Op de website van de gemeente Utrecht vindt u informatie over de regels rondom het parkeren. Hier 
kunt u onder andere informatie vinden over procedure van het invoeren van betaald parkeren, 
parkeernormen en garageplaatsen. Deze informatie kunt u terugvinden via de volgende weblink: 
Parkeerregels.

Het Memorandum Advies Parkeren Vleuterweide is tevens online te vinden. Deze informatie kunt u 
vinden via de volgende weblink: Nieuwspagina VVD. Onderaan de pagina staat een link naar het 
memorandum.

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. Bij de behandeling van uw verzoek 
vonden we de volgende documenten:

0 Verg u n n i n g sa a nvra a g_G ered i g eerd 
0 Toezeggingen PI Vleuterweide_Geredigeerd 
0 P1 Parkeerterrein Vleuterweide_Geredigeerd

Toelichting

Deze documenten betreffen algemene documenten aangaande PI Vleuterweide. Ten tijde van uw Wob- 
verzoek was er verder nog geen contact geweest tussen ambtenaren en derde partijen of tussen 
ambtenaren onderling over de afloop van het huidige huurcontract met betrekking tot PI Vleuterweide. 
Hier hebben wij dan ook geen documenten van.

Besluit

Gedeeltelijk openbaar

Op grond van de Wob besluiten wij de documenten 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).

Geen documenten

De door u opgevraagde documenten in informatieverzoek c zijn binnen de gemeente Utrecht niet 
aanwezig. Er is geen nieuw of concept huurovereenkomst tussen de gemeente en een derde partij over 
de verhuur van PI Vleuterweide.

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 
waar, voor zover van toepassing, de namen, rechtstreekse e-mailadressen en telefoonnummers
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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.

Verstrekking
In uw Wob-verzoek heeft u aangegeven dat u de documenten digitaal wilt ontvangen. U ontvangt de 
documenten digitaal via de 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 mailadres wob@utrecht.nl of via het telefoonnummer 14 030.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

Patrickvan Doorn 
on 08-02-2021

mr. P.C. van Doorn 
Manager Juridische Zaken

N.B. In verband met de aanpak van Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel 
mogelijk digitaal en thuis. Wob-besiuiten worden niet meer ondertekend. Het Wob-besiuit is door 
de gemandateerde ambtenaar genomen door middel van VaiidSign.

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 1 6200 
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.
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