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Verzonden

Geachte

Uw Wob-verzoek
In uw brief van 12 januari 2022, verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om 
openbaarmaking van het document ‘Vonnis Raad van Arbitrage over schade geluidslekken Tivoli Vredenburg'.

Verdaging beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 9669687/1) 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
In ons onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vonden wij het volgende document:

0 GEHEIM Raadsbrief vonnis Raad van Arbitrage geluidslek TivoliVredenburg

Besluit
Niet openbaar
Op het document berust een geheimhouding. Er bestaat geen aanleiding de geheimhouding op te heffen. Op 
grond van de geheimhouding zullen wij geen besluit nemen met betrekking tot het document.

Motivering

Geheimhouding
Het college kan geheimhouding opleggen op grond van artikel 55, eerste lid, en artikel 25, tweede lid, van de 
Gemeentewet.

Artikel 10, tweede lid onder g, van de Wob bieden de mogelijkheid om, rekening houdend met het belang van 
externe partijen, van openbaarheid af te zien. Hierdoor wordt de onevenredige bevoordeling en benadeling van 
betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen en derden voorkomen.

Het college heeft op 1 december 2021 besloten de geheimhouding op het document 'Vonnis Raad van Arbitrage 
over schade en geluidslekken Tivoli Vredenburg’, voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft 
in de vergadering van 16 december 2021 de geheimhouding op het document bekrachtigd op grond van artikel
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25, derde lid, van de Gemeentewet. De geheimhouding is permanent. De gemeenteraad heeft op 3 februari 2022 
de geheimhouding gedeeltelijk opgeheven. Het document is gedeeltelijk openbaar gemaakt met uitzondering van 
de gemarkeerde teksten en de bijlagen 'Juridisch advies hoger beroep’ en de originele versie 'Vonnis Raad voor 
Arbitrage hoger beroep'.

De geheimhouding op de gemarkeerde delen in de brief en op de bijlagen dient om redenen genoemd in artikel 
10 lid 2 sub g Wob in stand te blijven gelet op de lopende juridische procedures in dit dossier in openbaarheid 
komt. De gemarkeerde tekstdelen en het juridische advies bevatten strategische ovenwegingen die mede relevant 
zijn voor de lopende juridische procedure. De gemeente heeft procesbelang bij deze informatie.

Een arbitrage is vertrouwelijk en alle directe en indirecte betrokkenen personen zijn gehouden tot geheimhouding. 
Het is de bevoegdheid van de Raad van Arbitrage om voor de rechtsgang een openbare versie van de vonnissen 
te publiceren.

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, via het telefoonnummer 14 030.

Hoogachtend, 
de gemeenteraad Utrecht
krafchtens de mandaatregeling gemeenteraad d.d. 21 januari 2021

Mw. mr. M. van Hall 
Raadsgriffier

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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