


en Strategie Netwerk 
Bedrijfsonderdeel Financiën, Inkoop & Juridische Zaken 
Afdeling Juridische Zaken 

Datum 
Ons kenmerk 

11 januari 2021 
8276421/1 

2/4 

 

 

 
 

Het verzoek van uw cliënt hebben wij ontvangen op 1 oktober 2020. Dit betekent dat het verzoek ziet 
op gevraagde documenten die op 1 oktober 2020 bij ons aanwezig zijn. Voor eventuele documenten 
die zijn opgesteld door of ontvangen door de gemeente na 1 oktober 2020 kunt u een nieuw Wob- 
verzoek doen. 
Dit besluit ziet nadrukkelijk niet op uw bezwaarschrift van 20 november 2020. Uw bezwaarschrift is in 
behandeling bij de Afdeling Bezwaar en Beroep en daarop wordt een beslissing op bezwaar 
genomen. 
Bij de Wob gaat het om informatie vastgelegd in documenten, in de vorm zoals ze aanwezig zijn. In 
het kader van de Wob wordt dan ook niet inhoudelijk gereageerd op standpunten van uw cliënt of u in 
het kader van de handhavingsprocedure noch wordt inhoudelijk antwoord gegeven op eventuele 
vragen. De beantwoording van de inhoudelijke vraag van punt 2 van de brief van 1 oktober 2020 
behoort tot de handhavingsprocedure en daarop zal de behandelaar van de melding antwoord geven. 
De tekst van het verzoek van 1 oktober 2020 bevat een samenloop van teksten. Onder punt 1 
verzoekt uw cliënt om alsnog foto’s toe te sturen. Onder punt 3 verzoekt uw cliënt om alle in ons bezit 
zijnde stukken. Daaronder vallen ook de foto’s die u cliënt onder punt 1 noemt. De foto’s worden 
daarom meegenomen in het onderzoek naar de gevraagde documenten. 
Tot slot blijkt uit de brief van uw cliënt dat uw cliënt al beschikt over de constateringsbrief illegale 
bouw met kenmerk CHZ_KLA-20_24331-CGZKCB-13358. De tekst van het verzoek duidt erop dat uw 
cliënt om documenten vraagt die nog niet bij uw cliënt bekend zijn. Wij leggen punt 3 van het verzoek 
van uw cliënt dan ook uit als alle stukken in ons bezit met uitzondering van de constateringsbrief, want 
die heeft u al. Mocht u alsnog willen dat wij ook de constateringsbrief openbaar maken, dan zullen wij 
dit aanvullend op uw verzoek openbaar maken. 

 
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 6 documenten (drie foto’s, 
een meldingsdocument en twee e-mails). 

Er is gezocht naar eventuele andere documenten, zoals de door uw gevraagde whatsapp-berichten, 
maar er zijn geen andere dan de hierboven vermelde documenten die betrekking hebben op uw 
verzoek. 

 
Besluit 
Wij hebben besloten om deze documenten gedeeltelijk openbaar te maken. Onder de Wob wordt 
informatie openbaar gemaakt voor een ieder. 
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. Het betreft tekstdelen met 
persoonsgegevens en tot personen te herleiden gegevens van de derde natuurlijke personen en 
ambtenaren die vanuit hun functie niet naar buiten treden. Daarbij nemen wij in overweging dat u in 
het kader van onderzoek en verdediging van uw cliënt hangende een handhavingsprocedure en 
bezwaarprocedure de mogelijkheid heeft om kennis te nemen van essentiële gegevens (naam en 
adres) van de melder en die gegevens op grond van de AVG met u kunnen worden gedeeld. Als 
zodanig wordt u daardoor niet gehinderd bij uw onderzoek of verdediging van uw cliënt. Zie voor 
nadere uitleg de motivering hieronder. 
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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, 
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. Ook x- y 
coördinaten van een melder kunnen herleidbaar zijn, omdat die de locatie van de melder aangeven. 
Tevens maken wij geen registratiekenmerken openbaar waarmee eenvoudig via het Klanten Contact 
Centrum navraag kan worden gedaan om te achterhalen wie een melder is. 

 
De namen van leidinggevenden en de medewerkers, die door hun functie bekendheid genieten, en de 
algemene contactgegevens van betrokken rechtspersonen, zijn leesbaar gelaten. 
Tekstdelen die op grond van deze Wob-grond onleesbaar zijn gemaakt zijn voorzien van een zwarte 
balk met de codering 2E. 

 
Mogelijkheid kennisneming essentiële persoonsgegevens van melder buiten de Wob om 
De Rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 27 augustus 2018 (ECLI;NL:RBROT:2018:7943) 
geoordeeld dat in het kader van een handhavings-, bezwaar- en/of beroepsprocedure het niet in strijd 
met de AVG is om essentiële persoonsgegevens (naam en adres) van een aanvrager, de verzoeker 
om handhavend optreden, de indiener van een zienswijze of de indiener van een bezwaar/ 
administratief beroep te delen met andere procesdeelnemers. Op die wijze kan in het kader van het 
belang van verdediging (het verdedigingsbeginsel)) worden vastgesteld of sprake is van een 
belanghebbende, voldaan wordt aan eventuele procesvereisten (of diegene die beroep instelt eerder 
bezwaar heeft ingesteld) en onderzoek, bijvoorbeeld, naar de gestelde overlast. Het delen van niet 
essentiële persoonsgegevens ( gegevens waarmee contact kan worden opgenomen, zoals 
telefoonnummer, emailadres enz.) worden niet gedeeld. Verstrekking 
Deze documenten worden u, met dit besluit, digitaal toegezonden. 

 
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 of via e-mail naar wob@utrecht.nl. 

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

 
 

Patrick van Doorn 
on 11-01-2021 

 
mr. P.C. van Doorn 
Manager Juridische Zaken 

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. 
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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. 




