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Van welke bestuurlijke 
aangelegenheid wilt u 
documenten ontvangen? 
Beschrijf hieronder in het 
kort uw verzoek. Is deze 
ruimte niet groot genoeg 
om uw verzoek toe te 
lichten? Voeg dan nog een 
document toe waarin u het 
verzoek nader beschrijft. 
Stuur dit dan mee. Dit 
kunt u doen in het scherm 
‘Bijlagen toevoegen’.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur en het Verdrag van Arhus verzoek ik om 
digitale kopie van de documenten die samenhangen 
met de vergunningsaanvraag met het kenmerk 
HZ_WABO-21-00329, waaronder de documenten die 
genoemd worden in de bijlage van de openbare versie van 
deze vergunningsaanvraag. Het Verdrag van Arhus ziet op 
milieuinformatie en kent een beslissingstermijn van twee 
weken. Alleen als het verzoek omvangrijk is, kunt u deze 
termijn verlengen. Maar het verzoek is niet omvangrijk: 
het ziet op een overzichtelijk aantal documenten, namelijk 
die die genoemd worden in de openbare versie van 
de vergunningsaanvraag en eventuele aanvullingen 
daarop (ingediend tot 20 februari 2021). De afdeling 
Bekendmakingen (contactpersoon ) 
was naar aanleiding van een verzoek om inzage in de 
in de bijlage genoemde documenten al sinds 3 februari 
2020 bezig met de anonimisering van die stukken. Graag 
zie ik dan ook een besluit en verstrekking binnen de 
twee-wekentermijn tegemoet. U vraagt mij hieronder om 
een periode. Ik ken de datum niet van de in de bijlage 
genoemde documenten, en kies dus een ruime periode. 
Maar het gaat me dus om de documenten genoemd in 
de bijlage en eventuele latere aanvullingen ingediend 
tot 20 februari 2021. Als er iets onduidelijk is of u wilt 
overleggen, dan hoor ik dat graag en ben ik daartoe 
bereid. Met vriendelijke groet, 

Periode van 01-01-2020

Periode tot 20-02-2021

Hebt u eerder over dit 
onderwerp contact gehad 
met de gemeente Utrecht?

Ja

Met wie? Een ambtenaar

Naam van de ambtenaar
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Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen 
met uw verzoek?

Nee, ik wil geen bijlage(n) meesturen

Ik wil na behandeling 
van mijn WOB-verzoek 
meewerken aan een 
tevredenheidsonderzoek.

Ja
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