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Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt namens GS Magenta B.V. 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 beoordelen uw verzoek dan ook op basis van de wet- en regelgeving van de 
Woo.

U vroeg ons om alle documenten over de gemeentelijke deelname aan MIPIM, de vastgoedbeurs in 
Cannes, vanaf 2017 openbaar te maken. Expliciet vroeg u ook om facturen en declaraties, lijsten van 
deelnemers en kostenplaatjes.

Wij hebben vastgesteld dat uw verzoeken ook bij andere deelnemende gemeenten van Holland 
Metropole zijn ingediend. De gemeente Amsterdam verstrekt namens de andere Holland Metropole 
gemeenten de algemene en financiële documenten die de gemeente Amsterdam als Holland 
Metropole coördinator onder zich heeft.

Beslistermijn
Voor behandeling van uw verzoek was onderzoek in meerdere archieven nodig. Omdat in de praktijk 
gebleken is dat de termijn van 4 weken te kort is, verdaagden wij de behandeltermijn op grond van 
artikel 6 lid 2| lid 6 Wob met 4 weken.

Reactie op ingebrekestelling
Op 1 juni 2022 ontvingen wij uw ingebrekestelling voor het niet op tijd beslissen op uw Woo-verzoek. 
Het overschrijden van de termijn had voornamelijk te maken met een tijdelijk personeelstekort op de 
afdeling die de beschikking had over de documenten. Wij bieden u onze excuses aan voorde 
vertraging.

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.
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GEEN BESLUIT: al openbaar of geen documenten

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Deze informatie is al openbaar en kunt u vinden 
op internet of wij hebben die niet.

Al openbaar
De volgende documenten kunt u vinden op internet. De links verwijzen naar de website(s): 
Coalitieakkoord Utrecht 2014-2018 
Declaraties en dienstreizen I Gemeente Utrecht
Hier vindt u de onkostendeclaraties en (buitenlandse) dienstreizen van bestuurders.

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 geen documenten
De door u opgevraagde documenten over 2017 en 2018 zijn binnen de gemeente Utrecht niet 
aanwezig. Op blz. 21 van het coalitieakkoord 2014-2018 (zie link hierboven, onder “Al openbaar”) kunt 
u lezen dat de gemeente in die coalitieperiode niet deelnam aan de vastgoedbeurs in Cannes.
In 2020 en 2021 ging deze vastgoedbeurs niet door vanwege corona. In 2020 is daarom een mini- 
MIPIM bijeenkomst georganiseerd met de Holland Metropole partners. Hiervan is 1 document. Van 
2021 zijn er geen documenten.
Wij kunnen dan ook geen besluit nemen over openbaarmaking van documenten uit 2017, 2018 of 
2021. Toch kunt u hier wel bezwaar tegen maken. Aan het eind van dit besluit leest u hier meer over.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wj maken sommige documenten volledig openbaar en andere gedeeltelijk.

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

Gedeeltelijk openbaar
Wj besluiten de documenten met zwarte balken gedeeltelijk openbaar te maken. De bescherming van 
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.

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.
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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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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: 030 286 47 21 /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,

jurrien brombacher 
on 15-09-2022

J.W. Brombacher,
Directeur Ruimtelijke kwaliteit & Mobiliteit

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.
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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 om die reden het hele document 
niet verstrekken. Soms kunnen wij het document gedeeltelijk verstrekken. Dan maken wij alleen de 
bedrijfs- en fabricagegegevens onleesbaar. Het gaat in dit geval om BTW-nummers.

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.

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 bedrijfsgegevens te beschermen. Het gaat hier om bankrekening
nummers. Hier kan door kwaadwillenden misbruik van gemaakt worden. Daarom maken wij dit op 
grond van artikel 5.1 lid 2 onder f van de Woo niet openbaar.
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BIJLAGE

2019
20190221162653.RE MIPIM 2019 en prijs voor Wonderwoods.1

20190228164337.AR Future Project Awards 2019 Essential Guide - Premium Tabl_2

20190304122640_Smart Expo Solutions vervoeren Maquette WW MIPIM_3

20190305150941.AR Future Project Awards 2019 lnvitation_4

20190306213818_update MIPIM Award nominatie Fietsen sta lling_5

20190322155204_0fferte Mipim 2019_6

20190322155323 Uw Factuur 12797 00 7

20220630144318_190304 MIPIM 2019_HM programma online.8 
20220630144319_Holland Metropole stand brochure MIPIM 2019_9 
202 20630144321 _P resentati e Versted el ij ki n g so ntb ijt 
20220630144321 .Programma MIPM 2019 - def 8 maart 2019J1 
20220630144321 _ResultatenMipim2019_12 
20220630144322_Briefing Mipim maart2019_13 
20220630144404_d ec I a rati es m a a rt 2019_14 
20220630144519_Overi g e d ecl a rati e_30040010SS26S1100319_15

20190310 I0

2020
20210304164127_FW REMINDER UITNODIGING Holland Metropole mini-MIPIM-NLJ

2022
20220210151018 220105 MIPIM LR 2

20220210151013_Deelname aan Utrecht met Holland Metropole aan MIPIM 2022 1_1 
20220301111452.RE update maquettes HM-MIPIM2022.3 
20220301125953.220301 MIPIM 2020 plattegrond_2_5

20220301125953.220301 MIPIM 2020 plattegrond.6

20220301125953.FW Overleg vandaag 1300 - 1315 uur maquettes HM-MIPIM2022.4 
20220302125702_Deelnemerslijst HM op MIPIM2022 inplannen gesprekken.7 
20220303142958_verzoek voor update projectinformatie Cartesius op Holland M.3 
20220303182427.maten bekisting maquettes.9

20220304130800.RE MIPIM Online Registration initiated - Order ID 1121982.10 
20220304135247.RE maquettes DH en Rdam naar Cannes.11

20220308135219.RE LNStudio Bi Arcadis MIPIM Invrtation Book Launch WhatWe W_12 
202203120821 II.Re list of political leaders.13

20220314121724.220301 .MIPIM poster 2_Hlolland Metropole.16 
20220314121724.BRI EFING_MIPIM_PanelDiscussion_15

20220314121724.FW KORTE BRIEFING panel discussie Holland Metropole Stand Ml.14 
20220314122838.FW.17

20220314122833.MIPIM 2022 Afspraken delegatie Utrecht update 140322kkmJ3 
20220314142902_Factsheet marktpartners MIPIM.20

2022 vervolg
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20220314142902_Fwd Factsheet_19 
20220314172442_Fwd Programma MIPIM_21

20220314172442.MIPIM 2022 Afspraken delegatie Utrecht update 140322XXX_ [0_22 
2022031 SI 72000_Fwd MIPIM returns to Cannesfor largest real estate event si_23 
20220711111429_ Offerte M i pi m 2022_24

20220721154339_Verantwoording verblijf en vervoer MIPIM2022 - deel 2_25 
20220721154339_Verantwoording verblijf en vervoer MIPIM2D22_26 
Deleguates list - Holland Metropole - Mipim 2022 - 02,03 [1) 
factuur maquette 2022 
factuur mipim deelname2022

MIPIM 2022_Health ThinkTank fit political leaders Summit_16 March 2022

m i pi m_c onf_22a_1012d

RE Verzoek deel like en comment please!
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