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Verzonden op

Geachte heer

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedaan. Per 
1 mei jl. is de Wob vervallen en de Woo, de Wet open overheid, in werking getreden. Wij zullen uw 
verzoek dan ook beoordelen op basis van de wet- en regelgeving van de Woo.

U vroeg ons om documenten over de plaatsing van afvalcontainers bij de hoek Nicolaasdwarsstraat/ 
Wijde Doelen openbaar te maken.

Allereerst wijzen wij u erop dat er twee eerdere Wob-verzoeken zijn gedaan over deze locatie. Eén 
over archeologie en verkeer (kenmerk 2020-0719) en één over de containers (kenmerk 2020-0135). 
De besluiten op deze verzoeken zijn openbaar en met de documenten beschikbaar op internet.

Beslistermijn
Wij verdaagden, met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van de Woo, de beslistermijn op uw 
verzoek met vier weken, omdat uw verzoek zo omvangrijk is dat het niet lukt om hier binnen vier 
weken op te antwoorden. Helaas is het ons ook binnen die verlengde termijn niet gelukt de stukken te 
verzamelen en een besluit op uw verzoek te nemen. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente 
Utrecht aanwezig zijn. Een overzicht van deze documenten vindt u in de bijlage. De eerste cijfers in de 
naam van de documenten verwijzen naarde punten die u noemt in uw verzoek. Het document met de 
naam “1 Gespreksverslag hoorzitting d.d. 30 augustus 2021_Zwartgemaakt” heeft dus betrekking op 
onderdeel 1 van uw verzoek. Hierna leest u wat wij over dit dossier besluiten.

GEEN BESLUIT: al openbaar of geen documenten

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Deze informatie is al openbaar en kunt u vinden 
op internet of is gewoonweg niet beschikbaar.

Al openbaar
De volgende documenten kunt u vinden op het internet.
De documenten waar u naar vraagt onder punten 2, 3, 4 en 10 hebben wij al openbaar gemaakt naar 
aanleiding van eerdergenoemd Wob-verzoek met kenmerk 2020-0135. In aanvulling op eerdere 
documenten over punt 10 maken wij 1 document nog aanvullend gedeeltelijk openbaar.
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Voor punt 7 verwijzen wij u naar de website www.hekkelman.nl, waar u het document “Factsheet: 
ondergrondse afvalcontainers” kunt downloaden.
Voor punt 24 zijn de volgende documenten al openbaar: de raadsbrief en het wijkbericht 
Afvalcontainers Wijde Doelen van 3 maart 2021. U kunt deze vinden op:
Document Utrecht - Raadsbrief Afvalcontainers Wijde Doelen.pdf- iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
Omdat het wijkbericht niet meer eenvoudig op onze website te vinden is, voegen we het toe aan de 
bijlagen.

De Woo is niet van toepassing op deze informatie omdat de Woo alleen van toepassing is op 
informatie die nog niet openbaar is. U kunt hier dus geen bezwaar tegen maken.

Er zijn geen documenten
De door u opgevraagde documenten onder punt 6, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21,22, 23, 25, 26 en 27 
zijn binnen de gemeente Utrecht niet of niet allemaal beschikbaar. Graag geven wij op de 
verschillende punten een toelichting.
6. Over punt 6 zijn geen documenten beschikbaar omdat er geen rooster is voor het legen van de 
containers. De containers worden uitgerust met een sensor en geleegd als ze voor ca. 80% vol zijn.
8. Onder 8 en 9 vraagt u om documenten over archeologie. We hebben geen bewijs dat er onder het 
gehele Nicolaaskerkhof of delen daarvan graven aanwezig zijn. Wel beschikken wij over een tekening 
uit 1947 van een vondst van een gedeelte van een sarcofaag op de hoek Nicolaasdwarsstraat, zie 
tekening. Ook is er in 2019 een bewortelingsonderzoek uitgevoerd waarbij met een grondradar 
mogelijke graven zijn gedetecteerd. Wij verwachten wel dat er graven liggen, maar we weten niet 
precies waar en hoeveel. Hoewel dit geen harde bewijzen zijn, zijn het wel aanwijzingen, en wij maken 
deze documenten dan ook (gedeeltelijk) openbaar.
9. Wat betreft punt 9: dit onderzoek is er niet. Op basis van de Verordening op de Archeologische 
Monumentenzorg en bijbehorende plankaart geldt voor het Nicolaaskerkhof dat bij bodemingrepen 
kleiner dan 50 m2 en dieper dan 50 cm geen archeologievergunning hoeft te worden aangevraagd.
11. Er is getoetst aan de Atlas Straatmeubilair voor de afstand tot de bomen. Daaraan wordt voldaan. 
Er is ook bij de locatiekeuze rekening gehouden met de afstand tussen de containers en de 
aanwezige bomen, de kroonprojectie en de boomwortels.
14. U vraagt wie wanneer welke versie van de richtlijnen voorde plaatsing van ondergrondse 
afvalcontainers vaststelde. Slechts eenmaal, nl. in 2003, hebben wij een besluit genomen over deze 
richtlijnen. De documenten hiervan treft u aan in de bijlagen. Verder zijn hiervan geen documenten 
beschikbaar.
De richtlijnen worden geregeld aangepast aan de praktijk. Als in de praktijk blijkt dat ze te ruim of juist 
te beperkt zijn, passen we ze aan op grond van voortschrijdend inzicht.
De tekst op de website is bovendien aangepast zodat die gemakkelijker leesbaar is. De tekst is niet 
statisch, wordt af en toe geactualiseerd en bevat toegankelijke taal.
16. Het plan was ten tijde van indiening van het Wob-verzoek nog niet in de BlnG gebracht dus zijn er 
geen documenten voor punt 16 beschikbaar.
19. Het effect van de vuilniswagens op de luchtkwaliteit is verwaarloosbaar. Het zijn schone wagens, 
met Euronorm 6. Hier is geen onderzoek naar gedaan. Er is ook geen onderzoek gedaan naar 
eventuele geluidsoverlast door de containers. Er is eerder wel een meting gedaan voor een andere 
locatie. Die hebben wij ter informatie bijgevoegd. Verder merken wij op dat de containers, en dan met 
name die voor glas, geïsoleerd zijn om geluidsoverlast te beperken.
20. Ondergrondse containers hebben geen aantrekkende werking op ratten. Hierover zijn geen 
documenten beschikbaar.
21/22. M.b.t. punt 21 en 22 merken wij op dat wij wel aan deze Atlas en dit Handboek toetsen maar 
daar geen verslag van maken.
23. Over punt 23 (bedrijfsafval) merken wij op dat wij dit niet hebben onderzocht. Het gaat hier alleen 
om containers voor huishoudelijk afval. Er is geen ruimte voor bedrijfsafval.
25. Onder punt 25 vraagt u wanneer mensen afval naar de containers brengen. Dat weten wij niet. Er 
zijn geen venstertijden dus daar hebben wij geen zicht op.
26. Die tekeningen en kaarten hebben wij niet. Wij hebben alleen de beschikking over een zgn. 
‘verkenning’ en die hebben wij al bij een eerder verzoek openbaargemaakt.

2/5

http://www.hekkelman.nl


Ontwikkelorganisatie Ruimte
v/

13 juli 2022
9416538/2

Datum
Ons kenmerk

Gemeente Utrecht

27. Over punt 27 merken wij op dat wij helaas niet hebben kunnen achterhalen welke “kaarttekening” 
u bedoelt. Het dossier van de beslissing op bezwaar telt meer dan 1.000 pagina’s en op ons verzoek 
om meer informatie over dit document kon u geen antwoord geven.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken sommige documenten volledig en andere gedeeltelijk openbaar.

Openbaar
Op grond van de Woo besluiten wij de documenten zonder zwarte balken volledig openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar
Wj besluiten de documenten met zwarte balken met een code erin gedeeltelijk openbaar te maken.
De bescherming van persoonsgegevens weegt voor ons zwaarder dan het belang van openbaar
making van deze gegevens. De gegevens die wij niet openbaar maken hebben wij in de documenten 
in de bijlagen onleesbaar gemaakt met een zwarte balk. In deze zwarte balk staat een code, 5.1,2E of 
2E. Dit verwijst naar artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo. In de toelichting bij dit besluit leest u meer 
over de betekenis van deze code en de reden waarom wij die gegevens niet openbaar maken.

Wij maken dit Woo-dossier openbaar
De gemeente vindt transparantie belangrijk. Sinds 2015 maken wij afgeronde Wob/Woo-dossiers 
openbaar. Na behandeling maken wij uw verzoek (zonder uw persoonsgegevens), ons besluit en de 
documenten openbaar voor iedereen via onze website.

Vragen?
Als u vragen hebt over dit besluit of het hier niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact met ons
op.

I@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.
/14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u een 

vraag hebt over een Woo-verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Per e-mail:
Telefonisch:

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

jurrien brombacher 
on 14-07-2022

J.W. Brombacher,
Directeur Ruimtelijke kwaliteit & Mobiliteit

BEZWAAR
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u ons dat laten weten (‘bezwaar maken’). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit 
kijken.

U moet uw bezwaar versturen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Als u uw 
bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen 
behandelen.
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een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief); 
de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).

de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit met klopt; 
uw naam, adres, handtekening; 
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
de datum waarop u de brief verstuurt.
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U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal
Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Bezwaar maken kan niet per e- 
mail.

2. Met een brief
U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Wat moet er in uw bezwaar staan?

® U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.

TOELICHTING OP CODE IN ZWARTE BALKEN

2E of 5.1.2E : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij namen, rechtstreekse e- 
mailadressen en telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen we dat deze mensen in hun 
persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook 
voorkomen we zo dat iemand privé benaderd wordt of dat met de gegevens wordt gefraudeerd. Dit 
doen wij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo.

Niet iedereen beschermen we zo. Personen die wegens hun functie in de openbaarheid treden vallen 
hierbuiten. Hun namen blijven leesbaar. Bij burgers kunt u denken aan directeuren van bedrijven die 
in het Handelsregister zijn ingeschreven. Bij ambtenaren gaat het bijvoorbeeld om ambtenaren die 
namens een bestuursorgaan besluiten nemen, leidinggevenden en communicatiemedewerkers die 
met hun naam en contactgegevens op de website staan. Ook namen van bestuurders blijven 
leesbaar. Tot ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden rekent de rechter 
(uitspraak Afdeling van 4 april 2018 met kenmerk 201702572/1/A3 ECLI:NL:RVS:2018:1115) onder 
andere beleidsmedewerkers, administratief medewerkers en toezichthouders.

Handtekeningen van leidinggevenden hebben we gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Zo kunt u zien dat 
de besluiten zijn ondertekend, maar is de handtekening niet eenvoudig na te maken. Namen van 
organisaties, afdelingen of bedrijven blijven leesbaar. Dat zijn geen gegevens van personen.
Hetzelfde geldt voor huisnummers.
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BIJLAGE

K 1 Gespreksverslag hoorzitting d.d. 30 augustus 2021

K 5 20191007163931 _RE FW herinrichting tol steeg barrière en brug_5

K 5 20191105130055_reactie tolsteegontwerp_6

K 5 20200611094011_Re Stand van zaken Tolsteegbarriere_9

K 5 20200709085717_Re herinrichting tolsteegbarriere_10

K 5 20200831110539_Re Verkeerslichten Ledig Erf_11

K 5 20200915145522_Re Gegevens projectleider herinrichting_15

K 5 20201008111102_Re verkeersoudersj 7
Kr 5 20210111125311 _overd ra cht naar nieuwe directeur_19

K 8_1 20220205030951 _teken i n g sarcofaag_24

Kr 8 2 en 10 20220205080953_bewortelingsonderzoek Nico la askerkhof_25 
K 12 en 24b 20211123135241_2 Ontwerptekening Wijde Doelen kringlooppunt versie 14-01 -20_21 
K 12 en 24b 20211123135248_5 210309 Brief aanwijzingsbesluit geadresseerd_22 
Kr 13 20151112164124_LI J4O015824_1_2

K 13 20151112164124_Tolsteegbarriere, aanstaande maandag overlegM 
K 13 20220315151932_FW Wijde Doelen, alt_2S 
K13 Agnietenstraat-Nicolaaskerkhof

Kr 14 Beleidsregel criteria clusterplaatsen Afvalstoffenverordening (vaststelling)

Kr 15 20200916121329_RE Tellen_16 
K 15 20220205080959,1920599 Rapportage Locatie 4_26 
K 15 20220205080959J 920599 Rapportage Locatie4_27

Kr 17 20200212091951_RE Vaststelling IPvE-FO herinrichting Tolsteegbarrière en -b_7 
Kr 18 20190821080458,20190708 ToIsteegbarriere FO kleuren_4 
K 18 20190821080458_RE Update Tol steeg barriere_3

K 13 20200220134809,  FW Vaststelling IPvE-FO herinrichting Tol steeg ba rriere en -b_S 
K 18 20200915081613_Brief Centraal Museum september 2020,14 
K 18 20200915031618_Herin ri chtin g Tol steeg ba rri ere_12

Kr 18 2020091503161 S_U- 2020-Centra al Museum Afvalcontainers Wijde Doelen_13 
K 18 20201028133718_FW Herinrichting Tolsteegbarriere_13 
Kr 19 20220325122619,168 STimmissiemetinglM Geluidsmeting pers_30 
^ 24b 210309 Adreslijst tbv wijkbericht kringlooppunt 
K 34b 210309 Wijkbericht afvalcontainers Wijde Doelen 
K 34b 20210303152511_Afvalcontainers Wijde Doelen_20

K 34b 20211123135249,9 210309 Kaart verspreidingsgebied wijkbericht kringlooppunt_23
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