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Geachte

Uw Wob-verzoek
Bij brief van 9 maart 2021 inzake de handhaving van de op/aan het pand Nieuwegracht 79 
aangebrachte airco-installaties, verzoekt u, namens uw cliënt^ 
openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om u de relevante stukken te verstrekken die betrekking 
hebben op de melding die door uw cliënt in april 2020 ter zake is gedaan en waaruit blijkt welke 
activiteiten door de gemeente zijn verricht naar aanleiding van die melding.

op grond van de Wet

Verdaging beslistermijn
Na ontvangst van uw Wob-verzoek verdaagden wij bij brief van 8 april 2021, kenmerk 8746901 /I, met 
toepassing van artikel 6 lid 2 Wob de beslistermijn op uw verzoek met vier weken, aangezien het 
verzamelen van de gevraagde informatie meer tijd kan kosten dan voorzien.

Onderzoeken inventarisatie documenten
Wij hebben ons onderzoek naar documentatie die betrekking heeft op uw verzoek, afgerond. 
De volgende documenten zijn beschikbaar:

1. 20210419111535_7480274_1

2. 202104201 54705.2021-03-03 - nieuwegracht 79 aircos_2

3. 202104201 55554.2021-03-08 - Nieuwegracht 79 te Utrecht_3
4. 202104201 55645.202-11 -03 - aanvraag vervanging Aircondioner_4

5. 202104201 55709.2021-03-21 - geluidsmeting nieuwegracht 79.5

6. 202104221 311 39.2020-04-07 - ontvangstbevestiging Melding_6

7. 20210422131237.2020-04-08 - ontvangen 2 meldingen_7

8. 202104221 31440.2021-03-08 - plattegrond bij mail Informatie document nieuwegrac_8
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9. 20210422131 521.2021-03-08 - mail nieuwegracht 79_9
10. 202104221 33357_202-l 1 -03 - mail inzake aanvraag RE_ Airco Nieuwegracht 79_10
11. 202104221 33440_2021-01-1 3 - mail handhavingstraject RE_ Betreft melding tan_l 1
12. 202104221 33532_2020-06-02 - mail melding heropening Re_ betreft u melding n_l 2
13. 202104221 3361 9_2020-l 2-27 - mail Re_ betreft u melding_13
14. 20210422133656.2020-05-14 - melding_14
15. 20210422134948.2020-08-05 - bijlage meetresultaten.l 5
16. 202104221 3502 5.2020-08-05 - mail Resultaat indicatie meting Oudegracht 225A.16 
1 7. 202104221 35206.2020-07-1 5 - constateringsbrief illegale bouw.l 7
18. 2021042213531 1.2021-01-07 - bevindingenrapport.l 8
19. 20210422135508.2021-02-23 - vooraankondiging.l 9
20. 20210422135612.2021-04-07 - vooraankondiging LOD.20

Besluit
Openbaar
Wij besluiten op grond van de Wob om document 8 openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij om de documenten 1 t/m 7 en 9 t/m 20 gedeeltelijk openbaar te 
maken. Dit betekent dat wij in de betreffende documenten bepaalde gegevens en/of passages met 
zwarte balken onleesbaar hebben gemaakt.
De bevoegdheid om die gegevens/passages niet openbaar te maken ontlenen wij aan de van 
toepassing zijnde uitzonderingsbepaling ex artikel 10 lid 2 sub e Wob. In de zwarte balken hebben wij 
naar deze uitzonderingsbepaling verwezen met de code 2E. Hierna volgt een toelichting op deze 
uitzonderingsbepaling.

Toelichting uitzonderingsbepaling
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10, lid 2 sub e Wob)
Om herleidbaarheid naar natuurlijke personen en ambtenaren te voorkomen hebben wij in de 
gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten voor zover van toepassing, namen, handtekeningen, 
rechtstreekse e-mailadressen, (mobiele)telefoonnummers en eventuele overige persoonsgegevens 
onleesbaar gemaakt.
Zo voorkomen we dat deze personen in hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het 
gebruik van deze informatie op het internet, in artikelen of om eventuele fraude mee te plegen. Ook 
kunnen de namen worden gebruikt om eventueel (ongewenst) contact te zoeken in de privésfeer.

Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer die bij openbaarmaking wordt geschaad.

Verstrekking documenten
De documenten zullen u aansluitend op dit besluit via het digitale platform Pleio in PDF-bestanden 
worden verstrekt. Alle documenten zullen in het kader van de openbaarmaking tevens worden 
gepubliceerd op de gemeentelijke website via de link: 
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws7id = 386403.
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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.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht

Patrickvan Doorn 
on 01-06-2021

Manager Juridisch zaken 
P.C. van Doorn

in verband met de aanpak van het Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel 
moge lijk digitaal en thuis. Wob-besiuiten worden niet meer ondertekend. Het Wob-besiuit is door de 
gemandateerde ambtenaar genomen door middel van VaiidSign.

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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