
In een aanvullende toelichting vroeg u om:
a. De verleende omgevingsvergunning voor stichting Mitros voor het verbouwen van een 

gedeelte van een voormalig zorgcentrum naar woningen op het perceel (verleend op 9 
november 2017);

b. Het bezwaarschrift, zoals ingediend door omwonenden tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor Mitros;
De reactie van de gemeente Utrecht op het bezwaarschrift van de omwonenden;

. Alle processtukken (beroep- en verweerschriften, pleitnotities met bijlagen etc.) omtrent de 
rechtszaken gevoerd tegen het besluit tot verstrekken van omgevingsvergunning 
(zaaknummers UTR 18/1986, UTR 18/1987, UTR 18/1846 en 202001076/1/R4).
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Geachte

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 het project ‘de Nieuwe Eyk’ openbaar te maken.

Beslistermijn
Wij verdaagden, met toepassing van artikel 6 lid 2 juncto lid 6 van de Wob de beslistermijn met vier 
weken, omdat uw verzoek zo omvangrijk is dat het niet lukt om hier binnen vier weken op te 
antwoorden.

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 onderaan dit besluit. 
Hierna leest u wat wij over dit dossier besluiten.

Zienswijzen
Op 28 april 2022 hebt u bericht ontvangen dat de beoordeling van uw verzoek is uitgesteld omdat wij 
belanghebbenden in de gelegenheid hebben gesteld een zienswijze te geven over de voorgenomen 
openbaarmaking van de documenten. Een deel van de belanghebbenden heeft hierbij een zienswijze 
uitgebracht. Van een deel hebben wij geen reactie ontvangen.
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Zienswijze bezwaarmaker A
Wij hebben bezwaarmaker A in de gelegenheid gesteld om aan te geven of zij bezwaar hebben tegen 
het openbaar maken van de onderstaande documenten. Er is geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen.
i\ 20130103115527.R213439933.2 
K 20211209100234_i n g eb rekestel I i n g 5020102_7 

20211209100234_p1712140609.3 
K 20211209100234_p1301090143.9 

Zienswijze bezwaarmaker B
Wj hebben bezwaarmaker B in de gelegenheid gesteld om aan te geven of zij bezwaar hebben tegen 
het openbaar maken van de onderstaande documenten. Bezwaarmaker B heeft in de zienswijze 
aangegeven dat ze willen dat verwijzingen naar werkgever zwart gemaakt worden, nu deze 
herleidbaar zijn naar personen. Wj zijn hierin meegegaan en hebben deze gegevens zwart gemaakt 
op grond van artikel 5.1 lid 2 onder e.

PïJj 20130226133307_bezwaarschrift zaaknummer 5059324.1 
fC 20130312173501 .bezwaar Eykmanlaan 72.3 
Kr 20130312173501 _eykbezwaar_4

(Jj 20130329150750_bezwaarpro eed ure Eykmanlaan 72, zaaknummer 5059324.5 
Zienswijze bezwaarmaker C
Wj hebben bezwaarmaker C in de gelegenheid gesteld om aan te geven of zij bezwaar hebben tegen 
het openbaar maken van de onderstaande documenten. Er is geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen.

ft 20130306150243_Zaaknummer 5035533J 
K- 20211209100454_p 1712210307_3 

Zienswijze bezwaarmaker D
Wj hebben bezwaarmaker D in de gelegenheid gesteld om aan te geven of zij bezwaar hebben tegen 
het openbaar maken van de onderstaande documenten. Bezwaarmaker D heeft aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen de openbaarmaking van de stukken.

K 20130215102S53_Re schouw21 februari 2013 om 09_1 
20211209100314_p 171214060S_2 
20211209100314_p1301030236_3 

Zienswijze bezwaarmaker E
Wj hebben bezwaarmaker E in de gelegenheid gesteld om aan te geven of zij bezwaar hebben tegen 
het openbaar maken van de onderstaande documenten. Bezwaarmaker D heeft aangegeven dat in de 
stukken nog gegevens staan die te herleiden zijn naar bezwaarmaker en hebben gevraagd om deze 
informatie zwart te maken. Wj zijn hierin meegegaan en hebben deze gegevens zwart gemaakt op 
grond van artikel 5.1 lid 2 onder e.

tC 20211209100404_p 1712210452_1 
*ü 20211209100404_p17122SÖ001_2 

20211209100404_p1S02090275_3 
=;rp 20211209101014_p 1305220239.4 
fj 20211209101016_p 1904020201 _11 
K 20211209101150. - eykmanlaan 72.1 
i\ 20211209101150_p2012150211.4
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BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken alle documenten gedeeltelijk openbaar.

Gedeeltelijk openbaar
Wj besluiten de documenten met zwarte balken met een code erin gedeeltelijk openbaar te maken.
De bescherming van persoonsgegevens en het voorkomen van onevenredige benadeling wegen voor 
ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze gegevens.

De gegevens die wij niet openbaar maken hebben wij in de documenten in de bijlagen onleesbaar 
gemaakt met een zwarte balk. Omdat uw dossier ten tijde van de Wob is beoordeeld, verwijzen de 
codes in de zwarte balken nog op de Wob. De code 2E verwijst naar artikel 10 lid 2 onder e van de 
Wob. In de motivering onderaan het besluit hebben wij de relevante artikelen van de Woo 
opgenomen. In de toelichting bij dit besluit leest u meer over de betekenis van deze codes 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.
Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.
Telefonisch: 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.

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

Patrickvan Doorn 
on 28-06-2022

mr. P.C. van Doorn 
Manager Juridische Zaken
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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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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.

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.
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TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

2E Wob / 2E Woo : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij namen, rechtstreekse e- 
mailadressen, telefoonnummers en andere naar personen herleidbare gegevens 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.

2G Wob / 5 Woo: Voorkomen van onevenredige benadeling
In een aantal documenten staan de legesbedragen van de vergunning. In de aanvraag van de 
vergunning is aangegeven dat de bedragen niet openbaar mogen worden gemaakt. Bij het opvragen 
van dit dossier via het online loket krijgt u deze leges dan ook niet te zien. Het is niet de bedoeling dat 
deze bedragen via de Woo wel openbaar worden gemaakt. Dit zou de aanvrager onevenredig 
benadelen. Dit weegt voor ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze informatie. 
Deze belangenafweging vindt plaats op grond van artikel 5.1 lid 5 van de Woo.

PA
In een aantal documenten staan stukken tekst die betrekking hebben op een ander onderwerp dan 
waar u naar vraagt. Evenals delen waarin persoonlijke zaken aan de orde komen, anders dan 
persoonsgegevens. Die stukjes tekst maken wij onleesbaar met een code erin, respectievelijk PA 
(persoonlijke aangelegenheid).
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BIJLAGE

YC 201712201142D6_Uitstel indienen gronden betreft ons kenmerk 5020102_1 
YC 20130103115527_R213439933.2

YC 20130103115527.5AR.R2134S99S3.0202.Correspondentie_UIT.03-01 -2013.3

YC 20130215102353_Re schouw 21 februari 2013 om 09.1

YC 20130226133307_bezwaarschrift zaaknummer 5059324.1

YC 20130226133307_5c a n_4124.3410_001 _2

YC 2013030615024S_Zaaknummer 5035533_1

YC 20130312173501 _bezwaar Eykmanlaan 72_3

YC 20130312173501 _eykb ezwaar_4

YC 20130329091642_FW R2134S99S3_4

YC 20130329091642.5AR.R2134399S3_0255_C orresp o n d enti e_U IT_23-03-2013_5 
YC 20130329150750_bezwaarpro eed ure Eykmanlaan 72, zaaknummer 5059S24_5 
YC 20211209100122_Besluit 5013911 _1 
C 20211209100126_p 1712140610_2 
C\ 20211209100230_Stukken 5020102_6 

YC 20211209100234_i n g eb rekestel I i n g 5020102_7 
YC 20211209100234_p1712140609_3 
C\ 20211209100234_p1301090143_9 

YC 20211209100314_p171214060S_2 
C\ 20211209100314_p1301030236_3 

YC 20211209100404_p1712210452_1 
YC 20211209100404_p1712230001 _2 

20211209100404_p 1 S02090275_3 
YC 20211209100454_ontvangstbevestiging 1_2 
YC 20211209100454_p 1712210307_3 

20211209100536_Knipsel pleio_6

YC 20211209100612_5360752 - Ontvangstbevestiging rechtbank_1 
YC 20211209100612_Beroepsd ossi er rechtbank 5360752_2 

20211209100613_p1306190252_3 
YC 20211209100613_p 13033101 S6_4

YC 20211209101003_5365331 - Ontvangstbevestiging rechtbankj 
YC 20211209101014_Brief naar Rb beroep Boogaard wijziging titel inventarislijs_2 
YC 20211209101014_Brief rb boomgaard inventarislijst_3 

20211209101014_p 1 S05220239_4 
20211209101016_p 1306190249_5 

YC 20211209101016_p1B0S030090_6 
YC 20211209101016_p1311230101_7 

20211209101016_p1312030274_3 
20211209101016_p19011701 S9_9 
20211209101016_p1902140160_10 
20211209101016_p1904020201 _11 

C 20211209101016_p1907020005.12
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h, 20211209101016_p19081400Q8_13 
K 20211209101016_p1909250021_14 
K 20211209101016_p19110&0014_15

Beroepsdossier 5359292_Zwartgemaakt 
K p1 806190250_Zwartgemaakt 
Kr p1811070146_Zwartgemaakt 
K p 1811230100_Zwa rtg em a a kt 
K p 1812D30276_Zwa rtg em a a kt 
Kr p1901170190_Zwa rtgemaakt 

Kr p 1902140159_Zwa itgemaakt 
Kr p 1905220263_Zwa rtgemaakt 
Kr P190702DD07_Zwa itg em a a kt 
Kr p 1908140D07_Zwa rtg em a a kt 
Kr p1909250022_Zwartgemaakt 
K p 1911060013_Zwa rtg em a a kt 
K p2001080004_Zwa rtg em a a kt

& 20211209101150_overzicht boogaard cs - eykmanlaan 72_1 
Kr 20211209101150_p2002190062_2 
Kr 20211209101150_p201001'0058_3 
Kr 20211209101150_p2ü12150211_4 
K 20211209101150_p2012240122_5
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