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Geachte  
 
Per formulier van 24 februari 2021 heeft u verzocht om u op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob), de volgende informatie toe te zenden: 
 
Een afschrift van alle relevante documenten: 

1. Van de overwegingen en communicatie om af te stappen van bronscheiding van plastic-, 
metalen- en drankkarton (PMD-) afval en het overstappen naar nascheiding met in het 
bijzonder de volgende punten; 

2. Van de overwegingen, communicatie en uiteindelijke keuze  om afvalbakken te plaatsen in 
het Julianapark voor het bronscheiding van PMD, terwijl tegelijkertijd bronscheiding afgeschaft 
wordt; 

3. Over de financiële onderbouwing van het overstappen op nascheiding met in het bijzonder de 
afschrijving van ondergrondse voorzieningen getroffen voor het bronscheiden van PMD-afval; 

4. Van de overwegingen en communicatie over de mogelijkheid om serviceverlening (het tijdig 
ledigen van containers en in hogere dichtheid plaatsen van PMD-containers door de wijken 
van Utrecht heen), het inzetten van voorlichting (bijvoorbeeld d.m.v. een afvalcoach) te 
verbeteren en het tijdig repareren en schoonhouden van defecte en smerige 
wijkvoorzieningen. 

5. Van de effecten die zijn onderzocht dat de overstap op nascheiding een negatief effect heeft 
op het scheidingsgedrag van overige afvalstromen als papier, textiel, e-waste en glas. 

 
 
 
Uitgangspunten Wob onderzoek 
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunt u het college van burgemeester en wethouders 
van Utrecht verzoeken om informatie die betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid 
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openbaar te maken. De term bestuurlijke aangelegenheid heeft betrekking op het beleid, inbegrepen 
de voorbereiding en de uitvoering daarvan. Op grond van de jurisprudentie (onder meer de uitspraak 
van de Raad van State van 3 oktober 2007 in zaak nr. 200701294/1) moet deze term bij de 
toepassing van de Wob ruim worden opgevat en heeft deze betrekking op het openbaar bestuur in als 
zijn facetten. Op grond van artikel 3 lid 1 Wob moet het daarbij gaan om informatie neergelegd in 
documenten. 
 
Geen vervaardigingsplicht 
Op grond van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 juni 
2013 (ECLI:RVS:2013:CA2102) bestaat er geen verplichting voor bestuursorganen tot het alsnog 
vervaardigen van (nieuwe) documenten, ongeacht de mate van inspanning die dat met zich 
meebrengt. Informatie is beschikbaar in de vorm zoals die ten tijde van de ontvangst van het Wob-
verzoek aanwezig is. 
 
Reeds openbaar 
Een groot aantal documenten dat door u is opgevraagd is reeds openbaar. Informatie die al openbaar 
is, kunnen wij niet opnieuw openbaar maken. Het gaat om de volgende informatie:  
 

 
Vanuit het oogpunt van serviceverlening zullen wij deze reeds openbare documenten wel als bijlage 
toesturen. 
 
Documentenonderzoek 
Naar aanleiding van uw verzoek is onderzoek gedaan naar de door u gevraagde 
informatie. Dit levert het volgende overzicht op van nog niet openbaar gemaakte documenten: 
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Besluit 
Wij hebben besloten om de 5 genoemde documenten volledig openbaar te maken. 
 
Verstrekking 
U ontvangt de documenten digitaal via Pleio 
 
Contactpersoon 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief of de behandeling van uw Wob-verzoek, dan 
kunt u telefonisch, via het secretariaat van Juridische Zaken (FIJ), in contact komen met de Wob-
coördinator, via het telefoonnummer 14 030 of Wob@utrecht.nl 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
Namens dezen, 
Directeur Stadsbedrijven 
 
 
 

 
 
In verband met de aanpak van Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel mogelijk 
digitaal en thuis. Besluiten worden niet meer ondertekend. Het besluit is door de gemandateerde 
ambtenaar genomen door middel van een akkoord per e-mail. 
 
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. 
 




