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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 vanaf 1-1-2019 betreffende de communicatie tussen de gemeente 
Utrecht en belanghebbenden over deelscooters openbaar te maken. Met belanghebbenden bedoelt u: 
alle overheidsorganisaties, -partijen en aan haar geallieerde instanties, alsook alle bedrijven, 
instituten, belangenorganisaties, overige organisaties en individuen.

In een aanvullende toelichting vroeg u om de volgende documenten:
a. Alle e-mails, inclusief bijlagen;
b. beleidsstukken en besluiten, waaronder voorbereidingsbesluiten;
c. rapporten, onderzoeken en analyses;
d. ingekomen en uitgestuurde brieven;
e. verslagen/notulen van bijeenkomsten inclusief agendastukken.

Beslistermijn
Wij verdaagden, met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van de Woo, de beslistermijn met twee 
weken, omdat uw verzoek zo gecompliceerd is dat het niet lukt om hier binnen vier weken op te 
antwoorden.
Wij hebben belanghebbende(n) in de gelegenheid hebben gesteld een zienswijze te geven over de 
voorgenomen openbaarmaking van de documenten. De zienswijzen hebben wij in onze 
belangenafweging meegenomen.

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 bijlagen. Hierna leest u wat 
wij over dit dossier besluiten.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken sommige documenten gedeeltelijk openbaar en andere niet openbaar.

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E
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Gedeeltelijk openbaar
Wij besluiten de documenten met zwarte balken met een code erin gedeeltelijk openbaar te maken. 
De bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens en de bescherming van 
persoonsgegevens 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. In deze zwarte balk staat een code, bijvoorbeeld 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 codes en de reden waarom wij die gegevens niet openbaar maken.

Niet openbaar
Wj besluiten de documenten hieronder niet openbaar te maken omdat ze bedrijfs- en 
fabricagegegevens bevatten die vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn. U kunt hier meer over 
lezen in de toelichting bij dit besluit.

20200311104610_ütrec hl LR_2 
f£r 20200622140452_P la n van aanpak Check Utrecht_4

K 20210525Ü90243_Vragen en antwoorden TIER concept vergunning deelbromfietsen_4 
^ 20220303162SO0_220301 - WOB - Go-Sharing - contact_11

K 202203031628ÜO_Brief Check - gemeente Utrecht nav voorgenomen weigering 170_24 
{Jj 202203031628Ö0_G steken de DataSharing Agreement GU - TIER_26

20220303162BOO_Vragen en antwoorden TIER concept vergunning deelbromfietsen_2fl 
K 20220303162SOO_WOB deel scooters - bijlage - 1Felyx_14 
K 20220303162SÖO_WOB deel scooters - bijlage - 2Felyx_15

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,

J.W. Brombacher
Directeur Ruimtelijke Kwaliteit & Mobiliteit

Jurriën Brombacher 
op 06-07-2022
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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.

TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

1C: Bedrijfs- en fabricagegegevens
Als deze gegevens vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn, mogen wij ze op grond van artikel 
5.1 lid 1 onder c van de Woo niet openbaar maken. Soms kunnen wij het document gedeeltelijk 
verstrekken. Dan maken wij alleen de bedrijfs- en fabricagegegevens onleesbaar. Soms kunnen wij op 
deze grond het hele document niet verstrekken. Getekend Datasharing agreement Tier en GU 
verstrekken wij niet omdat dit document identiek is opgesteld door Tier en er is een door de gemeente 
een non-disclosure agreement getekend omdat dit document technisch gevoelig. Deze informatie is in 
vertrouwen gedeeld met de gemeente en niet bedoeld voor derden. De documenten van Felyx, Check 
en Go-sharing verstrekken wij niet omdat deze gevoelige bedrijfsinformatie bevatten die ook 
vertrouwelijk is medegedeeld aan de gemeente.

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.
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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.

2F: Overige concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens
Wij vinden het belang van openbaarmaking van deze informatie minder zwaarwegend dan het belang 
van betrokken partijen om hun bedrijfsproces te beschermen. Daarom maken wij dit op grond van 
artikel 5.1 lid 2 onderf van de Woo niet openbaar. Uw verzoek is ingediend voorde inwerkingtreding 
van de Woo, vandaar dat sommige documenten nog beoordeeld zijn onder de wet- en regelgeving 
van de Wob. De documenten die zijn zwartgelakt onder 2G vallen onder 2F Woo. Sommige 
documenten maken we gedeeltelijk openbaar waarbij wij alleen de concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegevens onleesbaar maken. Sommige documenten verstrekken wij helemaal niet op deze 
grond. Dit omdat deze documenten informatie bevatten die concurrenten een voorsprong geven in 
toekomstige onderhandelingen en de documenten inzichten bieden in de markt die de 
onderhandelingspositie van de bedrijven kunnen benadelen.
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Bijlagen

K 20200311104610_Felyx - MaaS pilot Leidsche Rijn.1

HE20700317204930_Re Check Innovactory.1

HE20200421095954_Re Check Innovactory.2

HE 20200622140452.C heek Utrecht Plan van Aanpak_3

HE 20200625104745_overl eg Gem Utrecht-Check iz e-deelscooters.5

Y„20200706145933_pasted image0_7

HE 20200706145933_Re overleg Gem Utrecht-Check iz e-deelscooters.6 
HE 20200710175923.RE Check Gemeente Utrecht_3 
HE 20200729161 S22_Re C h eek G em eente Utree ht_9 
HE 20200317111746_Re P OP UP eHU BS_10

HE20200904141113_e-hubs data delen en pilot gesprek Wethouder_11 
HE20200917091923_Re FW e-hubs data delen en pilot gesprek Wethouder.1 2 
HE 20201120120753_201120 G oed opweg & G O Shari n g [1 )_2 
HE20201120120753_GO Sharing introductie.1

Y 20201129173505_RE link naar vergunningstelsel deel mobiliteit gemeente Utrec_3 
Hf 20210215154624_RE CDS-M doen jullie mee_3

HE 20210223134S23_Procesvraag publicatie Vergunningstraject Deelmobiliteit_4

Y 20210309114526_Re vragen ten aanzien van aanvraag vergunning deelmobiliteit_13

Y 20210315134333_Re Vragen bij procedure vergunningaanvraag deelvervoer.1

Y 20210316115S07_RE Vergunning deel scooters Utrecht_4 
U20210316160749_RE Vergunning deelscooters Utrecht_5

HE 20210330160319_2 vragen omtrent vergunningsaanvraag deelscooters en deelfie_5

Y 20210512154654_Aanvraag vergunning Deelvervoer_14

Y 202105121 SI224_RE Aanvraag vergunning Deelvervoer_fl 
HE 20210512220956_Re Aanvraag vergunning Deelvervoer_2 
HE 70? 10513153310 FW Aanvraag vergunning Deelvervoer_9 
Yr 20210525O90243_Re Aanvraag vergunning Deelvervoer_3 
HE 20210526130004_introductie Check Coins.17

Y 20210601154222_C on c ept verg u n n i n g voorwa arden elektrischedeelbromfietslj u_fl 
K 20210601154222_Gesprek TIER woensdag 26 mei 2021 _6

HE 202106031446D9.D ef i n iti ef b esl u it verg u n n i n g D eel vervoer.13

HE20210603144S56_71 ER Kaart - elektrische bromfietsen CLEANJ4

HE 20210609131755_Re Defin iti efbesluit verg unning D eel vervo er_17

HE202106091 S2044_Re 3745695 & 3773135 - DPIA aanbieden Elektrische deelfiets_13

Y-20210705095056_RE KVK activiteit aangepast_19 
HE20210703164403_RE Gesprek Felyx - Gemeente Utrecht_12 
HE 2021072013255S_Re FW DPIA.20

HE2021OS121306O4_Re Gesprek Check - Gemeente Utreeht_20 
HE20210902035948_Re E-bike slides + certificaat_21 
HE2021091621545S_ReStudenten &U-pas_22 
K 20211201123700_TI ER voo r i ed ereen_23 
HE20211209132256_Re FW Spoed fietsen fotoshoot_24 
HE2021121511270S_Re Contactgegevens m.b.t_25 
HE20220121143322_Re Check-in Utrecht_21 
Y 20220302150341 _FW C h ec k I n n ova ctory.22 
K20220303162300.220301 - WOB - Electric Feel - contaetj 
HE 20220303162300.220301 - WOB - Felyx - contact.13 
HE20220303162300.220301 - WOB - Fly Sharing - contact.3 
K20220303162300.220301 - WOB - Score Si Check - contact.23 
HE 202203031623Ö0.220301 - WOB - VEGO - contact.1 
K20220303162300.1 inked in bericht.25 
K202203031623O0.WOB deelscooters - bijlage - 3Felyx_16 
HE20220303162300.WOB deelscooters - bijlage - 2Felyx .15 
K202203031623ÖO.WOB deelscooters- bijlage - 1 VEGO.2
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