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Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Datum
Ons kenmerk 
Onderwerp

Diverse
Verzonden

1 december 2020

Geachte

Wob verzoek
Op 1 december 2020 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna de Wob) ons 
verzocht om documenten die verband houden met het voor bezwaar en beroep vatbaar besluit voor de 
plaatsing van ondergrondse afvalcontainers ten behoeve van de kringlooplocatie in het 
Zocherplantsoen nabij de hoek Nicolaasdwarsstraat-Wijde Doelen.

Concreet verzoekt u - mede op grondslag van de Wet openbaarheid van bestuur - om alle met dat 
besluit verbonden andere of nadere besluiten, beslissingen, beschikkingen en vergunningen, alsook 
hun aanvragen, alle met inbegrip van hun bijlagen en eventueel nagekomen stukken.

Gelijktijdig maakt u namens bewoners, de Utrechtse Bomenstichting en andere belanghebbenden in uw 
brief van 1 december 2020 alvast bezwaar tegen een appellabel gemeentelijk besluit voor de 
aanwijzing van deze kringlooplocatie. Uw bezwaarschrift is momenteel in behandeling bij de afdeling 
Juridische Zaken, cluster Bezwaar en Beroep.

Ontvangst en verdaging
Bij brief van 2 december 2020 (kenmerk 8293470.1) hebben wij de ontvangst van uw brief bevestigd 
en voor wat betreft het Wob-verzoek de beslisdatum met 4 weken verdaagd ingevolge artikel 6 lid 2 
Wob.

Informatie/documentatie Wob verzoek
Wij stellen vast dat op het moment van uw Wob verzoek nog geen formeel aanwijzingsbesluit was 
genomen voor deze kringlooplocatie. Van een mogelijkheid om in bezwaar en/of beroep te gaan tegen 
de aanwijzing van deze kringlooplocatie was dus op dat moment nog geen sprake.
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Besluit

Door de koppeling van uw Wob verzoek aan een appellabel aanwijzingsbesluit vervalt de grondslag van 
uw Wob verzoek. Van onder uw verzoek vallende documenten is daarom geen sprake zodat wij geen 
besluit over openbaarmaking hoeven te nemen.

Voor de verlate afhandeling van uw verzoek bieden wij u onze excuses aan.

Aanwijzingsbesluit kringlooplocatie

Inmiddels is bij besluit van 5 maart 2021, kenmerk 442730/05032021 /MS, formeel besloten op de 
aanwijzing van het kringlooppunt. Dit besluit is voor bezwaar en beroep vatbaar.

Los van de Wob worden in het kader van de lopende bezwaarprocedure documenten behorende tot het 
bezwaardossier aan reclamanten toegezonden. Deze documenten zullen ook aan u als reclamant te 
zijner tijd worden verstrekt.

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, in contact komen met het Wob Team, via 
wob@utrecht.nl of via het telefoonnummer 14 030.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht

Manager Juridisch zaken 
mr. P.C. van Doorn

Patrickvan Doorn 
on 19-04-2021

Manager Juridische Zaken en Aanbesteding

In verband met de aanpak van het 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.
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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.
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