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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 het intentiedocument voor Plan Kloosterweide Vleuten openbaar te 
maken.

Beslistermijn
Bij de ontvangstbevestiging hebben wij de behandeltermijn met 4 weken verlengd omdat wij 
verwachtten dat wij meer tijd nodig zouden hebben voor dit verzoek. Dit is ook gebleken. Wij bieden u 
onze excuses aan voor deze 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.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken sommige documenten volledig 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..

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, 5.1,2E. Dit verwijst naar artikel 5.1

5.1,2E

5.1,2E



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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lid 2 onder e van de Woo. In de toelichting bij dit besluit leest u meer over de betekenis van deze code 
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: 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 20-06-2022

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

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.
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BIJLAGE

K 20210302175430_RE Nieuwe parkeernormen gemeente Utreeht_1 
K 2021D42S13594S_210426 Intentiedocument KI og sterwei de(1]_2 

:[lF 20210428135948_210426 Mark-up Intentiedocument KIoosterwei de(1]_3 
K 202105201 S1036_FW IDOC plan KI oosterwei de_1 

20210520181036_h a n d rei ki n g 101220_2

K 20210603115047_210603 Intentiedocument Kloosterweide versie 2.0 markup reac_5 
:[r 20210603115047_210603 Intentiedocument KIoosterweide versie 2_4 
K 20210616091434_210615 I ntenti ed o c u m ent KI g g sterwei d e rea cti e KI o o sterwei d e(_6 
K 20210616091434_210615 Intentiedocument KI o o sterwei de reactie Kloosterweide_0 
K 20210616091434_eigendomssituatie_9 
K 20210616091434_Kloosterweide_B.V_fl 
K 20210616091434_KvK-uittreksel - Kloosterweide B_7 
Kr 20210629103723_201216 Organogram Kloosterweide B.VJ1 

:[lF 20210629103723_lntentiedocument Kloosterweide versie 3_10 
K 20210702075213_RE Idoc Kloosterweide_12

K 20210708162600_20200213 IPOK Kloosterweide concept 2 7juli21_13 
K 20210S19100401 _RE Idoc en Ipok Kloosterweide_14 
K 20210903112119_l ntenti ed ocu m ent KI oosterwei d e versi e 4_16 
K 20210903112119_RE IDOC IPOK plan KloosterweideJ 5 
K 20220602124S24_Vo o rbla d WGRO IDOC KI oosterwei dej 7 
K 20220602125647_Collegevoorstel IDOC KloosterweideJS
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