
rml ^8
Afdeling Veiligheid
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

W/j

Gemeente Utrecht

Brunet
T.a.v.

Per e-mail:

Behandeld door 
Dossiernummer 
E-mail 
Bijlage(n)

Wob-team
2022-0285
wob@utrecht.nl
Geen

Datum
Ons kenmerk 
Onderwerp

20 april 2022 
9946874/2
Wob-besluit (1e deelbesluit) over 
weigering exploitatievergunning 
Badhuis Hotel 
20 april 2022

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden
GeenUw kenmerk 

Uw verzoek van
Verzonden

4 april 2022

Geachte

Uw Wob-verzoek
In uw verzoek van 4 april 2022, verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om 
documenten die betrekking hebben op de weigering van de gevraagde exploitatievergunning voor het Badhuis 
Hotel te Utrecht.

In uw verzoek verzoekt u om de documenten die zien op het ambtelijk advies en/of alle ambtelijke adviezen en 
alle bijbehorende stukken hierover.

Verdaging beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 9946874/1) 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.

Deelbesluit
Gezien een deel van het onderzoek naar de documenten nog niet is afgerond zal ik in 2 deelbesluiten het dossier 
beoordelen en daarop een besluit nemen. Dit is het ledeelbesluit.

Documentenonderzoek
Ik heb mijn onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.
In mijn onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vond ik het document Oplegnotitie Badhuis Hotel.

Besluit
Niet openbaar
Op grond van de Wob besluit ik het document Oplegnotitie Badhuis Hotel niet openbaar te maken. Dit document 
is opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren. Op grond 
van de geheimhouding zal ik geen besluit nemen met betrekking tot deze documenten.

Motivering
Intern beraad (artikel 11, tweede lid, van de Wob)
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kunnen persoonlijke beleidsopvattingen, bestemd voor intern 
beraad, worden onthouden aan openbaarmaking omdat de gedachtevorming binnen overheden moet worden 
beschermd. Het gaat om een oplegnotitie waarbij het voornemen was het besluit exploitatievergunning 
Badhuishotel ter bespreking voor te leggen aan het MT Openbare Orde en Veiligheid met als doel instemming te 
verkrijgen voor het verlenen van de exploitatievergunning onder voorwaarden. Deze oplegnotitie is niet overlegd, 
waardoor er geen sprake is van een feitelijk advies. In dit geval weegt de bescherming van de betrokken 
ambtenaren zwaarder dan openbaarmaking.
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Openbaar voor eenieder
Informatie onder de Wob wordt openbaar gemaakt voor eenieder. Afgeronde Wob-dossiers publiceer ik met het 
verzoek, het besluit en de openbaar gemaakte 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 de burgemeester van Utrecht,

mr. drs. P.S. Nijmeijer
Directeur Openbare Orde en Veiligheid

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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