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Geacht College,

Met de voorliggende brief doe ik een (geleed) Wob-verzoek dat zijn grond vooral vindt in het 
aanwijzingsbesluit tot plaatsing van ondergrondse afvalcontainers nabij de hoek 
Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen (5 maart 2021; zaaknummer 442730/05032021/MS), de door 
Juridische Zaken verstrekte dossierstukken, de hoorzitting van 30 augustus 2021 en de beslissing op 
bezwaar (24 september 2021; zaaknummer 8774897).
Verzocht wordt de hieronder aangeduide documenten binnen de termijn openbaar te maken en aan 
mij te verstrekken.

Het Wob-verzoek strekt zich uit tot de volgende documenten:
Het gemeentelijk verslag van de hoorzitting, waarvan tijdens de hoorzitting is toegezegd dat dat bij 
de beslissing op bezwaar zou worden toegestuurd maar niet is toegestuurd.
Inzake de rijproef:
a het document dat de onderzoeksvragen met betrekking tot de rijproef bevat, 
b het document dat het verslag van de rijproef bevat.
c het document dat de (ambtelijke en/of bestuurlijke) conclusies uit de verrichte rijproef bevat 
Het document dat de besluit bevat en motiveert op welke van de 8 bezochte locaties nader 
onderzoek zou worden gedaan en op welke niet.
Inleidend. In de mondelinge beantwoording van raadsvragen op 27 mei 2021 (Commissie Stad en 
Ruimte) heeft de wethouder aangegeven dat er aanvankelijk acht locaties als mogelijke 
plaatsingslocatie van de containers overwogen werden, dat werd in een stap die volgde (reductie) 
teruggebracht naar vier. In een volgende stap (reductie) werd dat teruggebracht naar twee. 
Tenslotte bleef na de derde reductiestap de locatie bij de hoek Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen 
over.
Vraag naar documenten: De documenten die per reductiestap aangeven op basis van welke feiten 
en welke overwegingen de reducties hebben plaatsgevonden.
Documenten die de verslagen en aantekeningen bevatten van alle gesprekken en 'samenspraken' 
die van gemeentewege met de directeur, de conciërge, het bestuur en andere organen van 
Schoolvereniging Agatha Snellen zijn gevoerd terzake van de plaatsing van de afvalcontainers nabij 
de hoek Nicolaasdwarsstraat/ Wijde Doelen, het ophalen van het afval uit de containers, het
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tijdschema van het afvalophalen en de inrichting van de openbare ruimte (incl. verkeerstechnische 
voorzieningen) nabij de school.
Het document dat het rooster van de afvaltransporten bevat dat blijkens het verhandelde op de 
hoorzitting alsook blijkens de beslissing op bezwaar, is vastgesteld.
De documenten die naar hun aard onderbouwend zijn aan het aanwijzingsbesluit alsook die 
onderbouwend zijn aan de beslissing op bezwaar, voor zover die documenten op 11 juni 2021 niet 
in het dossier opgenomen waren.
De documenten die
a het bewijs bevatten dat zich onder het gehele Nicolaaskerkhof of delen daarvan graven 
bevinden, alsmede
b alle kaarten en tekeningen bevatten die de ligging van de graven aangeven.
Nicolaaskerkhof. De documenten die het onderzoek (onderzoeksopdracht, onderzoeksvragen, 
verslag werkwijze en het onderzoeksverslag) bevat dat heeft uitgewezen dat de archeologische 
waarde van de bodem op die plek het niet toelaat dat er op het Nicolaaskerkhof afvalcontainers 
worden geplaatst.
Voor dezelfde locatie. De documenten die onderzoek (onderzoeksopdracht, onderzoeksvragen, 
beschrijving werkwijze en het onderzoeksverslag) bevatten dat heeft uitgewezen dat de 
aanwezigheid van (specifieke) bomen het niet toelaat dat er op het Nicolaaskerkhof 
afvalcontainers worden geplaatst.
Het verslag van het onderzoek naar de bomen direct rondom de in het aanwijzingsbesluit 
aangewezen containerlocatie.
De documenten waarmee de Agatha Snellenschool en de naastgelegen buitenschoolse opvang op 
de hoogte zijn gesteld van het plaatsingsbesluit.
Inleidend. Meerdere projectdocumenten, het aanwijzingsbesluit en de beslissing op bezwaar 
maken gewag van een wandeling die gemeentelijke functionarissen met buurtbewoners maakten 
langs acht mogelijke plaatsingslocaties voor de containers.
Vraag naar documenten: Het document
a dat aangeeft hoe de selectie van de acht locaties tot stand is gekomen 
b dat de uitnodiging voor en de datum van de wandeling bevat 
c dat de adressen van de deelnemers aan de wandeling bevat, en voor wat betreft de 
gemeentelijke functionarissen, de formele functienaam 
d dat de vraagstelling/onderzoeksvraag voor de wandeling bevat
e dat het verslag van bevindingen en de bij de wandeling gemaakte aantekeningen bevat 
Inleidend. Van de 'richtlijnen plaatsing ondergrondse containers' bestaan tenminste vier versies, te 
weten:
a de versie als vermeld in de uitspraak van de Afdeling onder nummer ECLI:NL:RVS:2020:1661 
b de versie die zich bevindt in het projectdossier zoals mij door 
Juridische Zaken op 11 juni 2021 is toegestuurd, 
c de versie die door middel van het Wob-besluit van 16 april 2020 (kenmerk 
7344200/2/2004151545-SP) openbaar is gemaakt
d de versie die via de weblink https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/het-nieuwe- 
inzamelen/#c360215 te vinden is onder het kopje 'Voorwaarden plaatsen containers'.
Vraag naar documenten: De documenten waarin wie (functienaam), wanneer (datum) de onder a 
t/m d vermelde richtlijnen/voorwaarden vaststelde.
Inleidend.
In en omstreeks de maand maart 2020 is er in de omgeving van de Tolsteegbarrière een onderzoek 
naar de verkeersintensiteiten/-frequenties gedaan. Dat heeft geleid tot een rapportage waarin de 
vele data die uit het frequentie-onderzoek zijn gebundeld, samengevat.
Vraag naar documenten.
Met betrekking tot dat onderzoek:
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a De documenten die de bedoelde samenvattingen m.b.t. alle onderzoekslocaties bevatten 
b De documenten die de ambtelijke en die de bestuurlijke conclusies uit het onderzoek bevatten.

16 De documenten die
a de aanvragen van "BlnG-toetsingen openbare ruimte" (BlnG = Beheer Inrichting Gebruik) met 
betrekking tot de aangewezen containerplaatsingslocatie bij Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat 
bevatten
b de op basis daarvan uitgebrachte BlnG-rapporten
c de verslagen van de besprekingen van de resultaten uit de BlnG-toetsing door de BlnG- 
Commissie met de aanvragers/projecteigenaren 
d de definitieve BlnG-toetsingsrapporten bevatten

17 Alle documenten die vervaardigd, gebruikt of beschikbaar zijn geweest in
a de overleggen die van gemeentewege gevoerd zijn met de exploitant van buslijn 2 (die door de 
Nicolaasdwarsstraat en de Wijde Doelen rijdt) terzake van de beoogde plaatsing van 
afvalcontainers nabij de bocht van genoemde straten en
b de informatie-uitwisselingen tussen de gemeente Utrecht en de busexploitant over hetzelfde 
onderwerp.

18 Alle documenten die vervaardigd, gebruikt of beschikbaar zijn geweest in
a de overleggen die van gemeentewege gevoerd zijn met het Centraal Museum terzake van de 
beoogde plaatsing van afvalcontainers nabij de bocht van genoemde straten, tevens aan de 
achterzijde van het museum en
b de informatie-uitwisselingen tussen de gemeente Utrecht en het Centraal Museum over 
hetzelfde onderwerp.

19 Alle documenten die vervaardigd en/of gebruikt zijn in de beoordeling van de gevolg-effecten van 
de plaatsing van afvalcontainers nabij de hoek van de Nicolaasdwarsstraat en de Wijde Doelen op 
(a) de luchtkwaliteit en (b) de geluidsniveaus in de beide genoemde straten en in de woningen in 
die straten.

20 Alle documenten die vervaardigd en/of gebruikt zijn in de beoordeling van de gevolg-effecten van 
de plaatsing van afvalcontainers nabij de hoek van de Nicolaasdwarsstraat en de Wijde Doelen op 
de aanwezigheid en het gedrag van ratten rondom en nabij de beoogde plaatsingslocatie van de 
afvalcontainers.

21 De documenten die de besprekingsverslagen of-aantekeningen en het uiteindelijk resultaat 
bevatten van de toetsing van de beoogde plaatsingslocatie voor ondergrondse afvalcontainers aan 
de 'Atlas Straatmeubilair Gemeente Utrecht'.

22 De documenten die de besprekingsverslagen of-aantekeningen en het uiteindelijk resultaat 
bevatten van de toetsing van de beoogde plaatsingslocatie voor ondergrondse afvalcontainers aan 
het 'Handboek Openbare Ruimte' van de gemeente Utrecht.

23 Inleidend. Op blz. 26 van het "IPvE / FO Tolsteegbarrière- en brug" van november 2019 zegt het 
college: "De locatie in de hoek van de Nicolaasdwarsstraat en de Wijde Doelen is het meest 
geschikt; hier kan een complete kringloop (+/- 6 fracties), ligt dichtbij de huidige locatie en is niet 
direct in het zicht van omwonenden, geschikt voor de langere termijn en er is geen aangrenzende 
bewoonde bebouwing. We verkennen de mogelijkheden om hier ondergrondse 
bedrijfsafvalinzameling te realiseren om de hoeveelheid aangeboden bedrijfsafval in de omliggende 
openbare ruimte te beperken." In de reacties op de inspraakitems 41 en 43 opgenomen in de 
Reactienota IPvE-FO Tolsteegbarrière en brug, eveneens van november 2019, reageert het college 
in vergelijkbare zin.
Vraag naar documenten. Alle documenten die (a) in het kader van de in het citaat, (b) van de 
genoemde verkenning en (c) voor de reacties op de bedoelde inspraakitems gebruikt zijn, alsook 
(d) de documenten die in of na de verkenning vervaardigd zijn met het oog op een ambtelijke 
en/of bestuurlijke beslissing over de toelating van gebruikersdoelgroep(en) tot de bedoelde 
ondergrondse containers, ongeacht het aantal van de containers, alsook (e) de documenten die de 
uiteindelijke ambtelijke en/of bestuurlijke keuze daarover bevatten.
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24 Inleidend. Op bladzijde 8 van de beslissing op bezwaar zegt het college van B&W: "in aanvulling 
daarop wordt erop gewezen dat de groep bezwaarmakers een minderheid vormen ten op zichten 
van de grote groep omwonenden en overige belanghebbenden die geen bezwaren hebben tegen 
het aanwijzingsbesluit."
Vraag naar documenten.
a De documenten die aantonen via welk(e) medium/media, van welke datum/data het 
aanwijzingsbesluit openbaar is gemaakt;
b De documenten die aantonen welke omwonenden (adres), op welke datum/data door of 
namens het college het aanwijzingsbesluit toegestuurd hebben gekregen; 
c De documenten die aantonen welke gegevens of indicatoren naar het oordeel van het college 
het abstracte begrip 'omwonende' concreet meetbaar maakt, bijvoorbeeld met een limitatieve lijst 
van adressen, dan wel op een andere wijze.
d De documenten die aantonen welke gegevens of indicatoren naar het oordeel van het college 
het abstracte begrip 'overige belanghebbenden' concreet meetbaar maakt, bijvoorbeeld met een 
limitatieve lijst van adressen, dan wel op een andere wijze.
e De documenten die de rekensommen bevatten die leidden tot de uitspraak dat dat de groep 
bezwaarmakers een minderheid vormen ten opzichte van de grote groep omwonenden en overige 
belanghebbenden die geen bezwaren hebben tegen het aanwijzingsbesluit.

25 De documenten die overzicht geven van de dagen en tijdstippen waarop gemotoriseerde brengers 
van afval met een auto/bedrijfswagen naar de containers als hier bedoeld toerijden.

26 De tekeningen, kaarten en andere afbeeldingen waarop inzake de acht onderzochte mogelijke 
plaatsingslocaties van afvalcontainers de ligging/loop van riolen, kabels en leidingen ingetekend 
zijn.

27 Inleidend. De kaarttekening die bij het besluit op bezwaar is gevoegd heeft geen legenda en geen 
renvooi. De kaarttekening (en daarmee het aanwijzingsbesluit ten dele) is daardoor onvoldoende 
begrijpelijk kenbaar, ook niet in samenhang met de dossierdocumenten. De relevante ontbrekende 
informatie moet dan door middel van dit Wob-verzoek verkregen worden.
Vraag naar documenten.
a De documenten die de status en de schaal van de kaarttekening volledig verduidelijken, 
b de documenten die de precieze betekenis van en - indien gerealiseerd - het gebruik van het 
beige gekromde vlak in de buitenhoek Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen volledig verduidelijken, 
c De documenten die verduidelijken waar de in de kaarttekeningen in tekst aangegeven "smalle 
putten 1.50M x 1.50M" gelokaliseerd zouden worden en wat de functie daarvan is. 
d De documenten die aangeven welke de functie van het vermelde riool is en welke de loop van 
het riool is, in het gebied in alle mogelijke richtingen tot 50 meter gerekend vanaf het centrum van 
de in het blauw aangeven container.
e De documenten die aangeven welke de drie groottedimensies alsook de functie zijn van de 
"stalen kooi t.b.v. plaatsen betonput".
f De documenten die aangeven welke de locatie, de groottedimensies en de functie zijn van de te 
"plaatsen betonput".

Document
Onder 'document' dient te worden verstaan een geschreven, getekend, gedrukt, geprint of 
gedigitaliseerd gegevens- of tekstbestand, daaronder ook begrepen kaarten, plattegronden, 
tekeningen, foto's, berekeningsoverzichten, onderzoeksverslagen, gespreksverslagen, brieven, e-mails, 
faxberichten, telefoonaantekeningen en computerbestanden. Ook de bijlagen bij de documenten 
worden tot het document gerekend.
De aard van de opgevraagde documenten is dusdanig dat deze geopenbaard dienen te worden. Daar 
waar de persoonlijke levenssfeer dan wel bedrijfsgevoelige informatie (echter niet de subjectieve 
interpretatie van wat bedrijfsgevoelig is, maar de interpretatie van 'de wet') in het geding zou zijn,
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mogen - zoals u bekend is - zeer beperkte delen van de tekst van documenten, niet weggelaten maar 
onleesbaar gemaakt worden.
Onder 'document' dient tevens te worden verstaan 'de documenten'.
Indien bij een document bijlagen behoren, dan gaat dit Wob-verzoek tevens uit naar de bijlagen. 
Indien het document naar andere documenten of gegevensbronnen verwijst, dan gaat dit Wob- 
verzoek tevens uit naar die andere documenten/gegevensbronnen, daarvan uitgezonderd de 
documenten die drempelloos via werkende weblinks die in het document zijn opgenomen en 
bereikbaar zijn.

Reikwijdte
Dit Wob-verzoek heeft betrekking op:

documenten en hun bijlagen die zich binnen de jurisdictie van de gemeente Utrecht bevinden dan 
wel waarop de gemeente Utrecht het eigendomsrecht kan doen gelden, ongeacht of zij zich binnen of 
buiten de gemeentelijke organisatie bevinden, ongeacht wie de documenten vervaardigd heeft;

documenten en hun bijlagen die de gemeente Utrecht in haar bezit heeft, ongeacht wie de 
documenten vervaardigd heeft.
In eerdere WOB-beslissingen heeft u wel eens aangegeven dat "... de volgende documenten zijn 
aangetroffen ..." Het Wob-verzoek heeft echter niet betrekking op wat aangetroffen wordt, maar wat er 
is, c.q. behoort te zijn. Daar de gemeente Utrecht jaren geleden al digitaal is gegaan en het papier 
zoveel mogelijk mijdt, zoals dat destijds in een collegebericht is aangegeven, moet het met een goede 
digitale zoekstrategie mogelijk zijn alles in korte tijd te lokaliseren. Bovendien gaat het om een lopend, 
dus niet historisch beleidsonderwerp. Het afzoeken van archiefkasten zoals dat vroeger aan de orde 
was, is gegeven de jaren waarin de gevraagde documenten vervaardigd zijn, niet meer nodig.

Verstrekking
Ik verzoek u om bij uw WOB-beslissing een inhoudsopgave van de openbaar gemaakte en toegezonden 
documenten bij te voegen, zodat er geen misverstand kan zijn omtrent dat wat openbaar gemaakt, c.q. 
toegezonden is, tegelijk aangevend welk document bij welke (deel)vraag behoort. Dit dient dus ter 
voorkoming van niet-kenbaarheid (Awb). Gelieve hierbij (in het oog vallend) de nummering en 
ondernummering van de bovenstaande verzoekonderdelen aan te houden.
Ik verzoek u om verstrekking in digitale vorm - zo mogelijk via We Transfer of iets dergelijks, zonder dat 
daarvoor een zogenoemd account nodig is, in gebruikelijke zogenoemd Word- of Excelformat zonder 
beperkingen met betrekking tot het lezen of kopiëren.
Zendingen met gebruik van Zivver kunnen door mij niet geopend worden.
Bij eventuele verzending via We Transfer of e-mail kan de bevoegd getekende authentieke WOB- 
beslissing per post gezonden worden.
In de verstrekking tegen praktische problemen oploopt, gelieve dan meteen met mij in overleg te 
treden.

Interpretatie
Indien de tekstredactie van het Wob-verzoek onverhoopt voor u niet duidelijk zou zijn, gelieve mij dan - 
met het oog op de termijnen - per kerende email scherp geformuleerde vragen daarover voor te 
leggen. Ik ben het immers die onder begeleiding van een taalkundige de Wob-vragen formuleerde en 
op grond daarvan dan ook weet welke interpretatie aan de vragen gegeven moet worden.
Een gesprek hoort ook tot de mogelijkheden.

Höor uw medewerking. 
roet.

Bij voorbaat dan 
Met vriéndelijk^
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