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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 de Stationsstraat 36 openbaar te maken.

In een aanvullende toelichting vroeg u om alle correspondentie, notulen, andere (gespreks)verslagen 
en documenten in alle vormen inzake de Stationsstraat 36 te Vleuten.

Precisering Woo-verzoek
U heeft bij mail van 17 februari uw verzoek gepreciseerd. Wij hebben uw verzoek in behandeling 
genomen.

Beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk: 9782420/1) 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
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. Hierna leest u wat wij 
over dit dossier besluiten.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken sommige volledig openbaar en andere gedeeltelijk openbaar.

Openbaar
Op grond van de Woo besluiten wij de documenten zonder zwarte balken volledig openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar
Wij besluiten de documenten met zwarte balken met een code erin gedeeltelijk openbaar te maken. 
De bescherming van persoonsgegevens weegt voor ons zwaarder dan het belang van 
openbaarmaking van deze gegevens.
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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.

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,

G. van Arneman

directeur Vergunningen, Toezicht en Handhaving

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?
a. een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief);
b. de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).
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U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.

de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit niet klopt; 
uw naam, adres, handtekening; 
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
de datum waarop u de brief verstuurt.
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TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

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.

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.
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Bijlagen

00010101010000_h et brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf - Toets_1 
K 00010101010000.RE BV201602171134-7G-001 -2.0 Melding brandveilig gebruik_2 

0001010101OOOO.Toets Activiteit Brandveilig Gebruik Weigering_0 
20150720155513_FW Vraag Stationsstraat VIeuten_3 

K 2015072015551 3_Tekening pand_5 
K 2015072015551 3_Vrij stelling artikel 10 WR0_4 
PïJj 2015072015552S.FW Vraag Stationsstraat VIeuten_6 
K 20160301135914.RE Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36_7 

=5r 20160303090119_RE Nieuwe aanvraag indienen Stationsstraat 36_3 
K 20160401145723.RE BV201602171134-TG-001 -4.0 Melding brandveilig gebruik.9 
PïJj 20220525133414_aanvraag verklaring bestemming en gebruik_10 
Y£r 20220525133433_Verklaring Bestemming en Gebruik_11 
PjJj 20220525133447_verklaring bestemming en gebruikVERZ0NDEN_12 
K 20220525133540_aanvraag-A_13 
PïJj 20220525133610_Bestemmingsplan Vleuten, Legenda_14 

20220525133627_Bestemmingsplan Vleuten, Plankaart_15 
20220525133656_Bestemmingsplan Vleuten, Voorschriften_16 

K 20220525133713_Foto_17 
K 20220525133724_Foto 4-3-2007J3

PïJj 2022052513373S_Kamer van Koophandel Stationsstraat 36_19

K 20220525133751 _Situatietekening_20

Pfjj 20220525133312_Verkla ring Bestemming en Gebruik2_21

K 20220525133352_Verklaring Bestemming en Gebruik VERZONDEN2.22

K 20220525134714_150224 verslag aanhouden_23

K 20220525134S0SJ 50303 verslag_24

K 20220525135014_Aanvraag-A2_25

K 20220525135025_Bemetentekening BGGR & 1E VERD_26

K 20220525135033_Bemetentekening M2_27

K 20220525135049_Besl i ssi n g_o p_b ezwa a r_b 15.139S_b 15.1397_b 15_2S 
K 20220525135103_Besluit omgevingsvergunning_29 

,-jr 20220525135116_Besluit omgevingsvergunning VERZONDEN_30 
K 20220525135126_B ezwa arschrfft_b15_31 
K 20220525135133_Bezwaarschrift_b15_32 
K 20220525135154_Bezwaarschrrft_b15_33 
K 20220525135211_Bolletjesformuilier_b15.1370_b15.1397_b15_34 
PïJj 20220525135224_Brief in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning_35 
PïJj 20220525135234_Brief in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning VERZ_36 
K 20220525135244_HZ WABO-15-03991 .OVERIGEBESC HEI DEN-A_37 
K 20220525135254_HZ WABO-15-03091 .PLATTEGROND-A_33 

20220525135325.0 ntva n g stb evesti g i n g_39 
PïJj 20220525135339_versl a gt_to etstea m_3_m a a rt_2015_40 
PïJj 20220525135352_versl agt.to etstea m_24_feb ruari_2015_41
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K 20220525-135504J 50210 verslag_42

K 20220525135555_15-23632 KDV Stationsstraat plattegrond_43 
K 20220525135606_aangep aste plattegronden stationstraat 36_44 
K 20220525135636_aanvraag-A3_45 
K 202 2052513565fl_B esluitomgevingsvergunning1_46 

=„ 20220525135740_Besluit omgevingsvergunning C0NCEPT_47 
K 20220525135757_Besluit omgevingsvergunning VERZONDEN2_4S 
K 20220525135S23_b ra n d p roto c ol ■-A_49 

=„ 20220525135335_b ra n dvei I i g h ei d sra p p o rta g e 26-01 - 2016_50 
:[1, 20220525135S46_brief bij aanvraag-A_51

Kr 20220525135956_B ri ef i n behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning2 52 
K 20220525140014_Brief in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning VERZ_53 

:[1, 20220525140043_B ri ef ontwerpbesluit_54 
K 20220525140054_Brief ontwerpbesluit VERZONDEN_55 
Kr 20220525140106_B ri ef verzoek indienen aanvullende gegevens_56 
K 20220525140116_BV201602171134-TC-001 -1_57 
K 20220525140149_IMG_1902- C_58 
K 20220525140202_lM G_1903- C_59 
K 2022052514021 S_IMG_1906-C_6G 
K 20220525140234_l MG_1913- C_61 
C 20220525140246_lM G _1915- C_62 
=;. 2022052514025SJ M G_1916- C_63 
K 20220525140310_IMG_1917-C_64

:[1, 20220525140325_MOR Checklist gegevens ophalen - Brandveiligheid 2_65 
Kr 20220525140344_Q ntvangstbevestiging1_66 

fur 30220525140355_platteg rond en stationstraat 36_ 67 
Kr 20220525140404_platteg rond en-A_6S 

=5. 20220525140414_projectering BMI_69 
K 20220525140425_PvE BMI en CAI kdv Stationsstraat_70 
K 20220525140605_situatie-A_71

20220525140621 _Toets Activiteit Brandveilig Gebruik_72 
Kr 20220525140635_Toets inhoudelijke beoordeling Brandveilig Gebruik_73

20220525140648_VERVALLEN Toets inhoudelijke beoordeling Brandveilig Gebruik_74 
30220525141923_Volledigheidschecklist Brandweer_75 

:[1, 20220525141 937_Volledigheidschecklist Brandweer_1_76 
20220525142031 _stationsstraat 36 anoniem_77 

=„ 20220525142144_Stationsstraat 36 Vleuten kinderdagverblijf ■+■ BSO met ca 45_7S
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