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Geachte
Uw Wob-verzoek
In e-mail van 16 augustus 2021 verzoekt u, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: de Wob), om documenten die betrekking hebben op de herkomst van de biomassa voor
de BioWarmte Installatie Lage Weide. Daarvoor vraagt u informatie uit het rapport dat Eneco eind
2020 heeft gedeeld met de Utrechtse gemeenteraad.
Verdaging beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 9192951/1) verdaagden wij, met toepassing van
artikel 6, tweede lid, van de Wob, de beslistermijn met vier weken, aangezien het verzamelen van
de gevraagde informatie meer tijd kan kosten dan voorzien.
Documentenonderzoek
Wij hebben ons onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.
In ons onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vonden we de volgende
documenten:
1. 200929 Elektronisch milieujaarverslag 2019 Eneco Lage Weide
2. 200929_RVO assurance rapport 2019 BWI
3. Raadsbrief Monitoring BioWarmte Installatie Eneco
4. Better biomass certificaat_geredigeerd (bijlage bij 3)
5. FW: Agenda bestuurlijk overleg Eneco en gemeenten
6. Raadsbrief Afspraken gemeente Utrecht en Eneco en visie op inzet biomassa
7. Raadsbrief Ontwerpvergunning biomassa gestookte asfaltcentrale Lage Weide
8. Duurzaamheidstoets BWI Lage Weide, fase 1
Documenten 1 en 2 vormen samen het “rapport” dat Eneco aan de gemeente heeft gestuurd. De
andere documenten hebben ook betrekking op de herkomst van de biomassa voor deze installatie
en hebben we daarom ook meegenomen in ons onderzoek.
Reeds openbaar
Alle documenten behalve document 5 zijn reeds openbaar. In artikel 7, tweede lid, onder b, van de
Wob staat dat het bestuursorgaan de verzochte informatie niet behoeft te verstrekken, indien de
informatie reeds op een andere toegankelijke vorm gemakkelijk beschikbaar is voor het publiek.
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Dat betreft de documenten 3, 4, 6, 7 en 8. De informatie kunt u terugvinden via internet. Wij
nemen hierover geen besluit.
Document 3 en 4 vindt u via:
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/551cf8e9-4620-4f68-aa5a-f144de339a05
Document 6 vindt u via:
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/0a5b9074-0ffd-4721-85be-b8c19af7fe5d
Document 7 vindt u via:
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/e793f0e6-118d-4cd2-95b2-e1bdce209b46
Document 8 vindt u op de website van CE Delft via:
https://ce.nl/publicaties/duurzaamheidstoets-bwi-lage-weide-fase-1/e Weide, fase 1 - CE Delft
Documenten 1 en 2 zijn weliswaar formeel openbaar maar niet eenvoudig toegankelijk. Daarom
besluiten we die alsnog openbaar te maken.
Besluit
Geheel openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten 1 en 2 geheel openbaar te maken.
Gedeeltelijk openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij document 5 gedeeltelijk openbaar te maken. Dit document
bevat persoonsgegevens van ambtenaren en belanghebbenden die op grond van de Wob
openbaarmaking in de weg staan.
Motivering
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e, van de Wob)
Om herleidbaarheid naar natuurlijke personen en ambtenaren te voorkomen zijn in document 5,
voor zover van toepassing, de namen, de rechtstreekse e-mailadressen en telefoonnummers
geanonimiseerd. Zo voorkomen we dat personen in hun persoonlijke levenssfeer worden
geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet, in artikelen of om fraude mee te
plegen. Ook kunnen de namen worden gebruikt om eventueel contact te zoeken in de privésfeer.
De algemene contactgegevens van betrokken rechtspersonen zijn wel leesbaar (zoals @utrecht.nl
of @bedrijfsnaam.nl) waardoor u kunt zien wie met wie correspondeert.
De namen van leidinggevenden en de medewerkers die hun functie in openbaarheid vervullen zijn
leesbaar gelaten
Verstrekking
In uw Wob-verzoek heeft u aangegeven dat u de documenten digitaal wilt ontvangen. U ontvangt
de documenten digitaal via e-mail.
Openbaar voor eenieder
Informatie onder de Wob wordt openbaar gemaakt voor eenieder. Afgeronde Wob-dossiers
publiceren wij met verzoek, besluit en de openbaar gemaakte informatie op onze website.
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, mevrouw Van der Pas, via het telefoonnummer 14 030.
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Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Utrecht,

Directeur Ruimte: Ontwikkeling en Strategie
N.B. Corona
In verband met de aanpak van 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 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.
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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