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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 beveiligingscamera’s in de 
gemeente Utrecht.

Beslistermijn
Toen der tijd verdaagden wij bij ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 9689206/1) op grond van de wet- en 
regelgeving van de Wob, met toepassing van artikel 6, lid twee, de beslistermijn met vier weken.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente Utrecht 
aanwezig zijn. Hierna leest u wat wij over dit dossier besluiten.

Al openbaar
De volgende documenten kunt u vinden op internet. De links ven/vijzen naar de website(s):

Via onderstaande link kunt u naar de website van de gemeente Utrecht waar verschillende raadsbrieven 
openbaar staan. In de zoekbalk kunt u op het trefwoord “Camera” stukken inzien over camera’s.

Brieven Utrecht - iBabs RIS (bestuurliikeinformatie.nl)

Via onderstaande links wordt u onder andere verwezen naar:
Raadsbrief Voortzetting convenant camerabeveiliqinq bedrijventerreinen Utrecht - iBabs RIS
(bestuurliikeinformatie.nl):
Raadsbrief Flexibel cameratoezicht april 2022 Utrecht - iBabs RIS (bestuurliikeinformatie.nl):
Raadsbrief Verplaatsing flexibele camera’s oktober 2021 Utrecht - iBabs RIS
(bestuurliikeinformatie.nl):
Raadsbrief Evaluatie cameratoezicht openbare orde Utrecht - iBabs RIS
(bestuurliikeinformatie.nl):
Raadsbrief Uitvoeringsplan cameratoezicht Utrecht - iBabs RIS (bestuurliikeinformatie.nl).
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Dit is het Utrechtse cameraregister. Hier vindt u de volgende camera’s tbv Openbare Orde en Veiligheid, Centrale 
Toezicht Openbaar Vervoer, Bescherming van eigendommen van personen bij locaties mbt binnensport en 
bereikbaarheid, veilig gebruik van de Milieuzone en particuliere camerabewaking.

Cameraregister Utrecht - Datasets - Dataplatform

De gemeente Utrecht maakt daarbij ook gebruik van een kaart waar u kunt zien waar openbare camera’s hangen 
in Utrecht:

Cameras Utrecht (arcqis.com)

Tot slot treft u via onderstaande link het beleidskader cameratoezicht aan: 
Cameratoezicht I Gemeente Utrecht

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 geen bezwaar tegen maken.

Er zijn verder geen niet-openbare documenten aanwezig.
Nu er verder geen niet-openbare documenten aanwezig zijn, kunnen wij dan ook geen besluit nemen over 
openbaarmaking over de niet aanwezige documenten.

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 29-06-2022

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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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.

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

2.

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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