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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 de uitvoering van de ambitie om 60.000 bomen te planten 
openbaar te maken. Concreet vroeg u om een overzicht van alle op hun geschiktheid voor het planten 
en herplanten beoordeelde locaties in de bebouwde kom, inclusief documenten waaruit blijkt dat die 
locaties op hun geschiktheid zijn beoordeeld.

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.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente 
Utrecht aanwezig zijn. De door u gevraagde documenten zijn niet bij ons aanwezig. Er is nog geen 
overzicht is van op hun geschiktheid voor het (heiplanten beoordeelde locaties. Er heeft nog geen 
concreet locatieonderzoek plaatsgevonden. Uit uw vraagstelling leiden wij af dat u bepaalde 
documenten verwacht. Uit het onderzoek blijkt dat de aanpak anders is uitgevoerd dan u denkt.

In uw verzoek zien wij dan ook een aanleiding om uit eigen beweging een document openbaar te 
maken waarin u kunt lezen hoe wij aan het aantal van 60.000 bomen zijn gekomen. De indicatie van 
60.000 bomen is berekend ten behoeve van de Visie Klimaatadaptatie aan de hand van een 
stadsbrede opgave om hittestress in de stad te beperken. Dit hebben wij op twee manieren gedaan 
Uit analyse is gebleken dat in buurten met minder dan 30 bomen per hectare in de openbare ruimte 
de temperatuur hoger ligt dan in andere buurten.
In het document “Data-analyse tbv KAS extra RSU” kunt u per buurt zien hoeveel bomen moeten 
worden toegevoegd om aan dat aantal van 30 bomen te komen (tabblad Berekening bij kolom V). Dit 
is een werkdocument en u kunt hier geen rechten aan ontlenen. In totaal komt de opgave volgens 
deze berekening uit op 61.476 bomen. Z
Overigens is de doelstelling van 30 bomen per hectare in de openbare ruimte niet als zodanig 
opgenomen in de Visie Klimaatadaptatie.
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In de RSU en de Visie Klimaatadaptatie is dit doel onderdeel geworden van de doelstelling van 
minimaal 40% groenbedekking per buurt, waarbij boomkronen ook meetellen als groenbedekking. 
Daarnaast hebben we als doelstelling in de Visie Klimaatadaptatie opgenomen om 40% schaduw op 
(hoofd)fietsroutes en 30% op overige routes te realiseren.

Analyse leert dat we daarvoor nog ongeveer 150 ha schaduw moeten toevoegen in de stad. Bij 
voorkeur willen we de schaduw realiseren via boomkronen. Uitgaande van een gemiddelde kroon van 
25 m2 betekent dit dat er 60.000 extra bomen nodig zijn.

GEEN BESLUIT: geen documenten

Op uw verzoek nemen wij geen besluit, omdat wij de door u gevraagde informatie niet hebben.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN UIT EIGEN BEWEGING

Openbaar
Op grond van de Woo besluiten wij de “Data-analyse tbv KAS extra RSU” volledig openbaar te 
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. In de ontvangstbevestiging van uw verzoek 
hebben wij u de mogelijkheid gegeven om eventuele bedenkingen over het openbaar maken van uw 
verzoek aan ons kenbaar te maken.

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 16-06-2022

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.
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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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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.

C
T Q5

r-h
 CD 

Q
. O

http://www.utrecht.nl/bezwaar

