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Betreft: Wob-verzoek

Geacht College,

In opdracht van enige bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving Wijde 
Doelen/Nicolaasdwarsstraat alsook van de Utrechtse Bomenstichting.

Met deze brief doe ik een Wob-verzoek dat in verband staat met de inrichting van een kringlooppunt 
(ondergrondse afvalcontainers) nabij de Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat.

Ik verzoek u om binnen de termijn openbaar te maken en in digitale kopie toe te zenden alle 
documenten die naar hun aard en naar de archiveringsregels in het projectdossier van bovengemeld 
projectdossier behoren te zitten (ongeacht of die er feitelijk al dan niet in zitten), en die geheel of 
gedeeltelijk betrekking hebben op:

A het onderzoek naar de (on)geschiktheid van locaties die vervangend zouden kunnen zijn voor het 
kringlooppunt Tolsteegbarrière/Tolsteegbrug, tekstdocumenten en tekeningen, daaronder onder 
meer begrepen de selectieprocedure van de onderzochte locaties, de wijze waarop het onderzoek is 
verricht, de beschrijving van de resultaten van onderzoek en de getrokken conclusies;
B 1 het nader onderzoek van de beoogde locatie en het maken van het ontwerp van het beoogde 

kringlooppunt;
2 de voorbereiding, plaatsing en vormgeving van beschermende voorzieningen voor de directe 

omgeving, zowel tijdens de werkzaamheden als tijdens de gebruiksfase van het 
kringlooppunt;

3 de wijze waarop de werkzaamheden om het kringlooppunt aan te brengen worden 
uitgevoerd;

4 het toekomstig legen en reinigen van de ondergrondse containers, daaronder ook begrepen 
het aan- en afrijden van betrokken voertuigen en de instructies voor de betrokken 
personeelsleden, al dan niet in gemeentelijke dienst;
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5 de omschrijving (merk, type/model) van de voertuigen die betrokken zullen zijn bij de 
werkzaamheden als bedoeld onder 4;

6 het gesprek dat een of meerdere gemeentelijke functionarissen (of functionarissen die 
namens de gemeente optraden) op 29 oktober 2020 (of op een datum nabij 29 oktober 
2020) voerden met een afvaardiging van het management van het Centraal Museum, 
daaronder onder meer het gespreksverslag begrepen;

C de documenten die niet rechtstreeks tot het project behoren maar die in de projectperiode zijn 
geraadpleegd en waarvan daaruit afkomstige gegevens en informatie in het project zijn betrokken;
D de bomen in de nabijheid van de beoogde locatie, alsook de tijdelijke (tijdens werkzaamheden) 
en blijvende maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bomen, alsook eventueel verricht 
onderzoek met betrekking tot de bomen;
E het rapport van het archeologisch onderzoek ter plekke, daarmee niet bedoeld een informeel 
mailbericht over de uitvoering van het onderzoek en de onderzoeksresultaten aan de projectleiding;
F de randvoorwaarden als bedoeld op blz. 2 van de raadsbrief van 19 november 2020 (kenmerk 
6846022/20201117);
G Indien en voor zover u van mening bent dat (een deel van) de gevraagde documenten al 
openbaar zijn (is) gemaakt, dan strekt het voorliggend Wob-verzoek zich ook uit tot de documenten 
die bewijzen dat de desbetreffende documenten al openbaar zijn gemaakt alsook tot de documenten 
die aangeven waar (naam, adres, bereikbaarheidsgegevens instantie) en wanneer de al openbaar 
gemaakte documenten op eenvoudige wijze ('drempelloos') ingezien en verkregen kunnen worden.

Document
Onder 'document' dient te worden verstaan een geschreven, getekend, gedrukt, geprint of 
gedigitaliseerd gegevens- of tekstbestand, daaronder ook begrepen kaarten, plattegronden, 
tekeningen, foto's, berekeningsoverzichten, gespreksverslagen, brieven, e-mails, faxberichten, 
telefoonaantekeningen en computerbestanden. Ook de bijlagen bij de documenten worden tot het 
document gerekend.
De aard van de opgevraagde documenten is dusdanig dat deze geopenbaard dienen te worden. Daar 
waar de persoonlijke levenssfeer dan wel bedrijfsgevoelige informatie (echter niet de subjectieve 
interpretatie van wat bedrijfsgevoelig is, maar de interpretatie van 'de wet') in het geding zou zijn, 
mogen - zoals u bekend is - zeer beperkte delen van de tekst van documenten, niet weggelaten maar 
onleesbaar gemaakt worden.

Reikwijdte
Dit Wob-verzoek heeft betrekking op:
- documenten en hun bijlagen die zich binnen de jurisdictie van de gemeente Utrecht bevinden of 
waarop de gemeente Utrecht het eigendomsrecht kan doen gelden, ongeacht of zij zich binnen of 
buiten de gemeentelijke organisatie bevinden, ongeacht wie de documenten vervaardigd heeft;
- documenten en hun bijlagen die de gemeente Utrecht in haar bezit heeft, ongeacht wie de 
documenten vervaardigd heeft.
In eerdere WOB-beslissingen heeft u wel eens aangegeven dat "... de volgende documenten zijn 
aangetroffen ..." Het Wob-verzoek heeft echter niet betrekking op wat aangetroffen wordt, maar wat 
er is, c.q. behoort te zijn.
Daar de gemeente Utrecht jaren geleden al digitaal is gegaan en het papier zoveel mogelijk mijdt, 
zoals dat destijds in een collegebericht is aangegeven, moet het met een goede digitale zoekstrategie 
mogelijk zijn alles in korte tijd te lokaliseren. Bovendien gaat het om een lopend, dus niet historisch 
beleidsonderwerp. Het afzoeken van archiefkasten zoals dat vroeger aan de orde was, is gegeven de 
jaren waarin de gevraagde documenten vervaardigd zijn, hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig.

Verstrekking
Wij verzoeken u om bij uw WOB-beslissing een inhoudsopgave van de openbaar gemaakte en 
toegezonden documenten bij te voegen, zodat er geen misverstand kan zijn omtrent dat wat



openbaar gemaakt, c.q. toegezonden is, daarbij tegelijk aangevend welk document bij welke 
(deel)vraag behoort. Dit dient dus ter voorkoming van niet-kenbaarheid (Awb).
Gelieve hierbij de nummering en ondernummering van de bovenstaande verzoekonderdelen aan te 
houden.
Ik verzoek u om verstrekking in digitale vorm - zo mogelijk via We Transfer - (zonder lees- of 
kopieerbeveiliging) in gebruikelijke zogenoemd Word- of Excelformat (evt. omgezet in .pdf).
Bij eventuele verzending via We Transfer of e-mail kan de bevoegd getekende authentieke WOB- 
beslissing per post gezonden worden.

Toezending
In geval van toezending per post. Vaker is gebleken dat niet alle aan mijn adres geadresseerde post 
wordt bezorgd. Het is verstandig daarmee rekening te houden, bijvoorbeeld door verzending per 
aangetekende post.

Indien er reden is om met mij in overleg te treden, gelieve dat dan zo spoedig mogelijk te doen, dit 
met het oog op de in acht te nemen beslissingstermijn.

Bij voorbaat dank.
/
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Datum van inieveren ( stempel):

Naam afdeling voor adressering:

Paraaf n voor het inieveren:Paraaf Medewerker voor ontvangst:
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Gemeente Utrecht

Ontvangstbewijs Afgifte Document- ddskantoor
Korte beschrijving van het document:
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