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Geachte

Uw Wob-verzoek
In aanvulling op ons Wob besluit d.d. 31 mei 2021, dossiernummer 2021-0242, verzoekt u per e-mail van 18 
augustus 2021, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob), om een kopie van het 
beroepsschrift dat door of namens appellanten is ingediend in de zaak ECLI:NL:RVS:2019:4178 (ondergrondse 
afvalcontainer).

Onderzoek en inventarisatie documenten
Wij hebben ons onderzoek inmiddels afgerond.

Het beroepschrift is beschikbaar en vervat in de volgende 2 bestanden:
1. p1901280112 Beroepschrift
2. p1901280112 Beroepschrift

Zienswijze
Wij hebben de belanghebbende Hemwood Advocaten op 26 augustus 2021 om een zienswijze gevraagd. Hierop 
heeft de belanghebbende op 1 september 2021 gereageerd.

Samenvatting zienswijze
De voorgenomen geanonimiseerde documenten hebben wij voorgelegd aan de belanghebbende. De 
belanghebbende heeft hierover een zienswijze uitgebracht en heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 
de gedeeltelijke openbaarmaking van deze documenten.

Besluit
Gedeeltelijk openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij om beide documentbestanden gedeeltelijk openbaar te maken.
Dit betekent dat wij in de 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. Hierna volgt een toelichting op deze uitzonderingsbepaling.
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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 voorzover 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 (ongewenst) contact te zoeken in de privésfeer.

Het belang van het openbaar maken van de onleesbaar gemaakte gegevens weegt niet op tegen het belang van 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij openbaarmaking wordt geschaad c.q. kan worden geschaad.

Verstrekking documenten
De 2 bestanden zullen u aansluitend op dit besluit via het digitale platform Pleio in
PDF-bestanden worden verstrekt. Deze zullen in het kader van de openbaarmaking tevens worden gepubliceerd 
op de gemeentelijke website via de link: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=386403.

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 de Wob-coördinator, via het 
telefoonnummer 14 030.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht

Marcel Slothouber 
on 07-09-2021

M. Slothouber
Clustermanager Juridische dienstverlening

In verband met de aanpak van het Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel mogelijk digitaal 
en thuis. Wob-besluiten worden niet meer ondertekend. Het Wob-besluit is door de gemandateerde ambtenaar 
genomen door middel van ValidSign.

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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