
Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 28 juli 2021 08:42 
Wob team Juridische Zaken

CC:
Onderwerp: Stellapower Assets: Wob-verzoek

Geachte heer, mevrouw,

Met dit Wob-verzoek verzoeken wij u om aan ons informatie te verstrekken over de Concessie Openbaar Snelladen van 
de gemeente Utrecht. Deze concessie ziet - kort gezegd - op het plaatsen en exploiteren van (snel)laadpalen voor 
elektrische voertuigen in de gemeente Utrecht.
Deze concessie is eind 2020 aanbesteed door de gemeente Utrecht en is opgedeeld in 19 percelen. De concessie voor 
de percelen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 11 is voorlopig gegund aan E2-Energie B.V.

De concessie voor de percelen 1,8,9,10, 12 tot en met 19 is gegund aan Stellapower Assets B. V.

Verzoeken
Ten eerste verzoeken wij u om een digitaal afschrift van de inschrijving / aanbieding van E2-Energie met de informatie 
over de door E2-Energie aangeboden snellaadpaal. Ons is bekend dat E2-Energie de snellaadpaal TroniqöO van het 
merk EVBOX heeft aangeboden.
Meer specifiek verzoeken wij u om informatie over het merk en type, de afmetingen van en (eventuele) foto’s van de 
aangeboden snellaadpaal uit de inschrijving en bijlagen.

Ten tweede verzoeken wij u om een afschrift van alle communicatie en correspondentie a) tussen de gemeente Utrecht 
en E2-Energie, b) tussen de gemeente Utrecht en derden en c) tussen ambtenaren van de gemeente Utrecht onderling 
over:

de door E2-Energie aangeboden snellaadpaal;

de afmetingen daarvan;

het wijzigen van (de afmetingen van) de aangeboden snellaadpaal, en;

het inzetten van snellaadpalen van Nieuwe Weme en/of WeDriveSolar door E2-Energie.

Dit betreft in ieder geval e-mails, gespreksverslagen en (telefoon)notities hierover.

Ten derde verzoeken wij u om een afschrift van alle communicatie en correspondentie a) tussen de gemeente Utrecht 
en E2-Energie, b) tussen de gemeente Utrecht en derden en c) tussen ambtenaren van de gemeente Utrecht onderling 
over:

het uitvoeren van de concessie voorde percelen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 11 door E2-Energie

de voorbereidende werkzaamheden daarvoor
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de aan E2-Energie aangeboden (concept)overeenkomst.

Dit betreft eveneens in ieder geval e-mails, gespreksverslagen en (telefoon)notities hierover.

Ten vierde en tot slot verzoeken wij u om een afschrift van alle communicatie en correspondentie tussen de betrokkenen 
van gemeente Utrecht onderling, en tussen de gemeente Utrecht en advocatenkantoor Van Benthem & Keulen over 
het “on hold zetten" van alle werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de concessie voor de percelen 1,8, 
9, 10, 12 tot en met 19.

Uw antwoord zien wij graag zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijn van uiterlijk vier weken 
tegemoet.

Wettelijke uitzonderingen en beperkingen zijn niet van toepassing
Voor de goede orde - en bij u bekend verondersteld - wijzen wij u erop dat artikel 2.57 Aanbestedingswet 2012 niet op 
dit verzoek van toepassing is. Dit artikel ziet uitsluitend op Europese openbare aanbestedingsprocedures voor 
overheidsopdrachten als bedoeld in Deel 2 van de Aanbestedingswet, en niet op concessieopdrachten als bedoeld in 
Deel 2a van de Aanbestedingswet. Op verzoeken tot het verstrekken van informatie over concessieopdrachten is de 
Wob van toepassing.

Dit Wob-verzoek behelst geen verzoek tot het verstrekken van informatie van bedrijfs- of fabricage-gegevens die de 
gemeente vertrouwelijk van E2-Energie heeft ontvangen. Uit de verzochte gegevens kunnen géén 
wetenswaardigheden worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het 
productieproces dan wel met betrekking tot afzet van producten of de kring van afnemers en leveranciers van E2- 
Energie.

Het gaat ons er in de kern om informatie te verkrijgen of E2-Energie bij uitvoering van de concessie aan de af-fabriek 
snellaadpaal van EVBOX wijzigingen zal of wenst aan te brengen, en wat hierover met en binnen de gemeente Utrecht 
is gecommuniceerd en gecorrespondeerd, en om de juistheid van de inschrijving van E2-Energie te kunnen toetsen. 
Als gezegd is het ons bekend dat E2-Energie in haar inschrijving levering van de snellaadpaal TroniqöO van leverancier 
EVBOX heeft aangeboden. Dit betreft geen bedrijfsgevoelige informatie. Bovendien staat vast dat de gemeente Utrecht 
vóór de voorlopige gunning van de concessie aan E2-Energie informatie heeft verstrekt over het merk en type laadpaal 
dat Stellapower Assets aan de gemeente Utrecht heeft aangeboden. Dit bevestigt dat dergelijke informatie niet 
bedrijfsgevoelig is.

Met vriendelijke groet, 
namens Stellapower Assets B.V.,
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