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Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo) gedaan. U vroeg ons om 
alle documenten omtrent de demonstratie die Pegida op 14-04-2022 zou organiseren.

Beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Woo-verzoek (kenmerk 10010544/1) verdaagde ik, met toepassing van 
artikel 4.4, tweede lid, van de Woo, de beslistermijn met twee weken, aangezien uw verzoek meer tijd 
vergde dan verwacht.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek heb ik gekeken welke documenten er binnen de gemeente Utrecht 
aanwezig zijn. Een overzicht van deze documenten vindt u in de bijlage 1,2 en 3. Hierna leest u wat ik 
over dit dossier besluit.

Samenvatting zienswijze
Ik heb de volgende derde belanghebbenden gevraagd om een zienswijze: de Politie, het OM, 
gemeente Amsterdam, Platform Turkse Moskeeën, gemeente Hilversum en Denk.

De zienswijze aan gemeente Hilversum en Denk bleek achteraf niet nodig te zijn. Daarnaast hebben 
beide partijen geen gebruik gemaakt voor het indienen van een zienswijze. In dit besluit is hun 
zienswijze niet meegenomen.

A. Zienswijzen gemeente Amsterdam en Platform Turkse Moskeeën 
Ik heb de voorgenomen geanonimiseerde documenten voorgelegd aan gemeente Amsterdam en 
Platform Turkse Moskeeën. Deze derde belanghebbende gaven aan geen bezwaar te hebben en zich 
te kunnen vinden in de voorgenomen wijze van openbaarmaking van de toegezonden stukken.

B. Zienswijzen van Politie en OM
Tevens heb ik de stukken voorgelegd aan de Politie en het OM. Beide partijen hadden aanvullingen 
op de voorgenomen wijze van openbaarmaking van de toegezonden stukken. Het gaat hier specifiek 
om informatie die inzicht geven in de door de Politie en het OM toegepaste onderzoeksstrategieën en 
- methoden. Dergelijke gegevens dienen in het belang van opsporing en vervolging van strafbare 
feiten niet openbaar gemaakt te worden. Onder bescherming van deze uitzonderingsgrond valt ook 
informatie die inzicht geven in de opsporingstechniek en de werkwijze van een opsporings- en 
toezichtdienst. Tot slot hadden zij bezwaar tegen openbaarmaking van bepaalde gegevens die
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kunnen leiden tot herleidbaarheid van personen. Op basis van hun zienswijze heb ik de stukken 
nogmaals beoordeeld en de zienswijze gehonoreerd.

Al openbaar
Het volgende document is aan u verstrekt door gemeente Hilversum. Dit betekent dat ik geen besluit 
neem op dit document.

K pegida geuzen weg

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Ik maak sommige documenten volledig openbaar, andere gedeeltelijk openbaar en andere niet 
openbaar.

Openbaar
Op grond van de Woo besluit ik onderstaande documenten zonder zwarte balken volledig openbaar te 
maken. Deze documenten treft u in bijlage 1.

Gedeeltelijk openbaar
Ik besluit de documenten met zwarte balken met een code erin gedeeltelijk openbaar te maken. Deze 
documenten treft u in bijlage 2. De opsporing of vervolging van strafbare feiten/ inspectie, controle en 
toezicht door de gemeente en de bescherming van persoonsgegevens voor ons zwaarder dan het 
belang van openbaarmaking van deze gegevens.

De gegevens die ik niet openbaar maak heb ik 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 ik die gegevens niet openbaar maak.

Niet openbaar
Ik besluit de documenten in bijlage 3 niet openbaar te maken. Deze documenten maak ik niet 
openbaar in het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten op grond van artikel 5.1. 
lid 2 onder c van de Woo.

Ik maak dit Woo-dossier openbaar
De gemeente vindt transparantie belangrijk. Sinds 2015 maak ik afgeronde Wob/Woo-dossiers 
openbaar. Na behandeling maak ik uw verzoek (zonder uw persoonsgegevens), mijn besluit en de 
documenten openbaar voor iedereen via onze website. In de ontvangstbevestiging van uw verzoek 
heb ikj 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: /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 de burgermeester van Utrecht,

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

TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

2C: Opsporing en vervolging van strafbare feiten
Deze informatie heb ik onleesbaar gemaakt omdat het gaat over de opsporing en vervolging van 
misdrijven of overtredingen. De opsporing en vervolging van deze strafbare feiten vind ik belangrijk. 
Dat weegt voor ons zwaarder dan het belang van het openbaar maken van deze informatie. Dat kan 
op grond van artikel 5.1 lid 2 onder c van de Woo.

2D: Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
Deze gegevens heb ik onleesbaar gemaakt omdat ze informatie geven over de manier waarop 
inspectie, controle of toezicht door de gemeente plaatsvinden. Ik vind het belangrijk dat deze 
werkwijze geheim blijft zodat de toezichthouders hun werk goed kunnen blijven doen. Dat weegt voor 
ons zwaarder dan het belang van het openbaar maken van deze informatie. Dat kan op grond van 
artikel 5.1 lid 2 onder d van de Woo.

2E: Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, heb ik namen, rechtstreekse e-mailadressen en 
telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkom ik dat deze mensen in hun persoonlijke 
levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook voorkom ik zo
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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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Bijlage 1

K Brief burgemeester aan moskeebestuurders 
K Kaartje demonstratie Pegida Nederland 12 april 2022 
K MV8 Geen Pegida voor de Ulu Moskee_

K MV8 Geen Pegida voor de Ulu Moskee_def 
K Voorbeeldbrief_uitgebreid_

Bijlage 2
Aanvulling nav Wob-verzoek_

K afspraken voorbereiding Pegida voor vandaag en morgen 
K Agenda en bespreekstuk ambtelijke driehoek pegida 
K Akkoord memo en scenario's extra drieh 
K Beantwoording MV DENK

Y£r Bespreeknotitie [ambtelijke) driehoek 140422_RHAVW 
K Bestuurlijke rapportage demontratie 
K Brief burgemeester aan moskeebestuurders 
K Brief Demonstratie 14 april 2022_

J£b rief demonstratie Pegida 14-4-2022 
K Brief demonstratie Pegida 14-4-2022_

K Brief demonstratie Pegida 
K"r Brief Pegida 
& concept wom brief pegida 
K Concept Wom-brief 2022 
K Conceptbrief Pegida 14-4-2022

CONCEPT-Wom-brief Pegida 14-4-22_2AVW politie 
K Demonstratie 14 april 2022 
K Demonstratie Pegida

K extra driehoek Pegida maandag 11 april, 17,00 
K Extra driehoek woensdag einde (mid)dag [2]

K Extra driehoek woensdag einde (mid)dag 
K Gevraagd besluit demonstratie Pegida El Tawheed moskee 
K Info mbt Pegida

K Ingediend elektronisch formulier voor 'Kennisgeving optocht'.

kennisgeving_0'ptocht,_manifestati^_betogin g_of_d emonstratie_ 
K Locatievoorstel manifestatie Pegida 14-04 
K Locatievoorstel manifestatie Pegida 14-04-22 (2)

K Locatievoorstel manifestatie Pegida 14-04-22 
& Memo en scenario's extra driehoek Pegida 
K Overzicht Openbare Ordefltot en met 18 april
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Ylr Pegida 17-07-

Platform FW Pegida - t,a,v_

K RE 220413 Bestuurlijke rapportage demontrie 
RE Brief Pegida

K RE Verslagen extra driehoek Pegida 11 en 13 april 
K Stukken in iBabs Memo en scenario's extra driehoek Pegida 
K Update Pegida

K Verslag extra driehoek 11 en 13 april jl_
K Verslagen extra driehoek 11 en 13 april 2022 
K Voorbeeldbrief uitgebreid 
K voorbereiding driehoek pegida 144 22(1)

K voorbereiding driehoek pegida 144 22_11 
K WOM brief Pegida getekend 

=„ WOM-brief Pegida 14-4-22 getekend (2)

:[lF WOM-brief Pegida 14-4-22 getekend (3)

K WOM-brief Pegida 14-4-22 getekend

Bijlage 3

K Bestuurlijke rapportage demontratie_36 
K BLOOS IRS
K Concept Scenarios optreden demonstraties 
K Scenario's demonstratie Pegida 14-4-2022
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