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Geachte

Uw Wob-verzoek
In uw verzoek van 31 januari 2022, verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: de Wob) om documenten die betrekking hebben op inzake de omgevingsvergunning voorde 
hieronder genoemde adressen:

1. Hermannus Elconiusstraat 2A
2. Werner Helmichstraat 2
3. Werner Helmichstraat 2B
4. Werner Helmichstraat 1

In uw mail verzoekt u om de volgende documenten:
1. Omgevingsvergunningen die zijn verleend voor de adressen:

a. Hermannus Elconiusstraat 2A (circa 5 jaar gelden);
b. Werner Helmichstraat 2;
c. Werner Helmichstraat 2B;

waarbij garages zijn omgezet naar woonruimtes
2. Werner Helmichstraat 1;

betreffende een kerk die vorig jaar is verbouwd in 18 eenheden.

Verdaging beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 9732880/1) 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
Wij hebben ons onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.
In ons onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vonden we de volgende documenten:
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K 2014Ü90S164207_HZ_WABQ-14-14351 _1 
K 20170612144103_HZ_WABQ-16-36539_2 
K 202202210703ÜO_BV21003417 OPV-020120-01-702_3

K 202202210S440S_HZ_WABQ-19-423 34 1524_H ELM_WE_2020021 Sversi eF- P102_4 
K 202202210S440S_HZ_WABQ-19-423 34 1524_HELM_WE_2020021SversieF-P111_5 
K 20220221084408_HZ_WABQ-19-42334 1524_H ELM_WE_2020021 Sversi eF- P121 _6 
K 202202210S440S_HZ_WABQ-19-42334 Aanvraagdocument publiceerbaar-A_7 
„r 202202210344D3_HZ_WABO-19-423 34 Besluit omgevingsvergurming publiceerbaars 
K 20220221084408_HZ_WABO-19-42334 Rioleringstekening met opmerkingen_9 
K 20220222144741 _BV2100S417 OPV-020120-01-T01 _10 
K 20220222144S30_20220222144S30_BV21003417 OPV-020120-01 _0_1

Besluit

Geheel openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten 3, 7 en 10 geheel openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij de overige documenten gedeeltelijk openbaar te maken. De 
documenten bevatten persoonsgegevens van ambtenaren. Wij vinden het belang van de eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob) zwaarder wegen dan het belang van 
openbaarmaking van deze gegevens.

Geen documenten
De door u opgevraagde documenten met betrekking tot een splitsingsvergunning van de Hermannus 
Elconiusstraat 2A en 2bisA is binnen de gemeente Utrecht niet aanwezig. Dit betreft documenten 
ouder dan 2011 die extern aangevraagd kunnen worden via Product - Bouwvergunning of 
bouwtekening opvragen (archief) - Online loket (utrecht.nl). De documenten inzake de 
Omgevingsvergunning van de Werner Helmichstraat 1 betreft een indicatie wat de gemeente niet 
verstrekt. Wij kunnen over de documenten in deze alinea op grond van deze informatieverzoeken 
geen besluit nemen.

Motivering
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e, van de Wob)
Om herleidbaarheid naar natuurlijke personen en ambtenaren te voorkomen zijn in de documenten, 
voorzover van toepassing, de namen, de rechtstreekse e-mailadressen en telefoonnummers 
geanonimiseerd. Zo voorkomen we dat personen in hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad 
door het gebruik van deze informatie op het internet, in artikelen of om fraude mee te plegen. Ook 
kunnen de namen worden gebruikt om eventueel contact te zoeken in de privésfeer.
De namen van leidinggevenden en de medewerkers, die door hun functie bekendheid genieten, en de 
algemene contactgegevens van betrokken rechtspersonen, zijn leesbaar gelaten.

Onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede lid onder g, van de Wob) optioneel
De bedragen in de documenten zijn onleesbaar gemaakt om de onderhandelingspositie van de 
gemeente met de betrokken externe partijen te beschermen en te voorkomen dat deze een 
ongewenst inzicht geven in de financiële situatie van betrokken externe partijen waardoor hun 
concurrentiepositie kan worden aangetast. Daarom weegt het belang van openbaarmaking voor deze 
informatie minder zwaar dan de onevenredige benadeling voorde betrokken externe partijen.
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Openbaar voor eenieder
Informatie onder de Wob wordt openbaar gemaakt voor eenieder. Afgeronde Wob-dossiers publiceren 
wij met het verzoek, besluit en de openbaargemaakte 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,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

Gabri
Directeur Vergunningen, Toezicht en Handhaving

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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