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Geachte

Uw Woo-verzoek
U heeft namens uw cliënte de besloten vennootschap GS Magenta B.V., ook handelend onder de 
naam “GeenStijl” een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo) gedaan.
U vroeg ons om alle stukken terzake van de publiekscampagne tegen straatintimidatie openbaar te 
maken. Uw verzoek ziet op de periode vanaf het eerste moment dat wij doende zijn geweest met deze 
campagne tot en met de datum van dagtekening van uw verzoek.

Precisering
Wij hebben u gevraagd het verzoek nader te preciseren. Hier heeft u aangegeven dat uw verzoek 
enkel ziet op het naroepen. Dit betekent dat voor uw verzoek enkel deze documenten meegenomen 
zijn. Om die reden zijn meerdere deelbesluiten niet nodig, omdat daarmee de omvang verkleind is.

Beslistermijn
Bovendien verdaagden wij, met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van de Woo, de beslistermijn 
met twee weken, omdat uw verzoek zo gecompliceerd en omvangrijk is dat het niet lukt om hier 
binnen vier weken op te antwoorden.

Reactie op ingebrekestelling
Op 28 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 de omvang van het verzoek. Ook 
speelt mee dat bij de informatie derde-belanghebbenden betrokken zijn. Deze partijen zijn om een 
zienswijze gevraagd, hetgeen eveneens enige tijd in beslag heeft genomen. Wij bieden u en uw 
cliënte onze excuses aan voor de vertraging.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente 
Utrecht aanwezig zijn en betrekking hebben op naroepen in het kader van de campagne tegen 
straatintimidatie. Een overzicht van deze 149 documenten vindt u in de bijlage. Hierna leest u over de 
toegepaste zienswijzeprocedure en wat wij over dit dossier besluiten.

Toepassing zienswijzeprocedure
Wij hebben op 21 september 2022 de volgende derde-belanghebbenden gevraagd om een 
zienswijze: Delta3, Enof, Full Frame, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Jou Utrecht. 
Hierop is als volgt gereageerd.

Samenvatting zienswijzen
A. Zienswijzen van Delta 3, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Jou Utrecht.
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Wij hebben de voorgenomen geanonimiseerde documenten voorgelegd aan Delta 3, Gemeente 
Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Jou Utrecht. Deze derde-belanghebbenden gaven aan geen 
bezwaar te hebben en zich te kunnen vinden in de voorgenomen wijze van openbaarmaking van de 
toegezonden stukken.

B. Zienswijzen van Enof en Full Frame
Tevens hebben wij de stukken voorgelegd aan Enof en Full Frame. Beide partijen hadden 
aanvullingen op de voorgenomen wijze van openbaarmaking van de toegezonden stukken. Het gaat 
specifiek om vertrouwelijk met de gemeente gedeelde informatie. Deze derde-belanghebbenden 
menen dat hun concurrentiepositie in het geding is als deze informatie naar buiten komt. Er wordt 
hierin namelijk een vertrouwelijke werkwijze in beeld gebracht die bedrijfsgevoelig is, en voor 
concurrenten zeer interessant. Op basis van hun zienswijzen hebben wij de stukken nogmaals 
beoordeeld en de zienswijzen gehonoreerd. Omdat wij met beide partijen op basis van een 
aanbesteding hebben gewerkt en de informatie in dat kader vertrouwelijk met de gemeente is 
gedeeld, wordt artikel 2.57, eerste lid van de Aanbestedingswet op deze informatie toegepast.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wj maken sommige documenten volledig openbaar, andere gedeeltelijk openbaar en andere niet 
openbaar.

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 financiële 
belangen van de gemeente, de bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegegevens en de bescherming van persoonsgegevens voor ons zwaarder dan het belang van 
openbaarmaking van deze gegevens. Er zijn ook enkele stukjes in documenten op grond van artikel 
2.57 van de Aanbestedingswet zwart gemaakt. Voor deze informatie geldt dat de Woo op basis van 
artikel 8.8 Woo niet van toepassing is, maar het bepaalde in de Aanbestedingswet. Artikel 2.57, eerste 
lid van de Aanbestedingswet maakt dat deze informatie niet openbaar mag worden gemaakt. Dit 
omdat het vertrouwelijk met de gemeente gedeelde informatie betreft. U kunt hierbij denken aan 
afspraken over de uitvoering van werk, offertes en aanbestedingsdocumenten.

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 make.

Niet openbaar
Wj besluiten een aantal documenten niet openbaar te maken. U treft ze op de volgende pagina aan. 
Per document is de weigeringsgrond in de documentnaam gezet. Voor deze documenten geldt in zijn 
geheel dat de Woo op basis van artikel 8.8 Woo niet van toepassing is, maar het bepaalde in de 
Aanbestedingswet. Artikel 2.57, eerste lid van de Aanbestedingswet maakt dat deze informatie niet 
openbaar mag worden gemaakt. Dit omdat het vertrouwelijk met de gemeente gedeelde informatie 
betreft. U kunt hier meer over lezen in de toelichting bij dit besluit.
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K 2022032S143 549_4_76 wei g eren 2.57 Aw

)£ 2022032Ë143549_FW Offerte 11484 Campagne straatintimidatie_75 weigeren 2,57 Aw 
)£ 20220830168901 _we kunnen door!_79 weigeren 2,57 Aw 
)£ 20220331093228_RE we kunnen dot>r!_82 weigeren 2.57 Aw

t&r 20220414094323_RE Voorstel agenda stand up straatintimidatie 5 april_92 weigeren 2.57 Aw 
K 20220420102S11_RE Agenda stand up straatintimidatie 5 april_9S weigeren 2.57 Aw 
tjSr 20220420102959_ook nog toevoegen op tijdlijn_99 weigeren 2.57 Aw 
|£ 20220504134040_FW Reactie draaiboek straatintimidatie_123 weigeren 2,57 Aw 
K 20220504134040_Straatintimidatie_PPM_v1_124 weigeren 2,57Aw 
K 20220504134040_Straatintimidatie_PPM_v1_1124 weigeren 2.57 Aw 
)£ 20220516115852_FW film guerilla voor sodals_151 weigeren 2.57 Aw 
t&r 20220516143043_Fwd film guerilla voor socials_152 weigeren 2,57 Aw 
K 20220516150529_RE film guerilla voor socials_154 weigeren 2.57 Aw

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. Van die mogelijkheid hebt u geen gebruik gemaakt.

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 burgemeester en wethouders van Utrecht,

mr. P.C. van Doorn 
Manager Juridische Zaken

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.
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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.

Financiën, Inkoop en Juridische Zaken 
Afdeling Juridische Zaken v/lV

18 oktober 2022 
10075182/2

Datum
Ons kenmerk Gemeente Utrecht

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

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. Wij kunnen om die reden het hele document niet 
verstrekken. Soms kunnen wij document gedeeltelijk verstrekken. Dan maken wij alleen de bedrijfs- 
en fabricagegegevens onleesbaar. Het gaat in dit geval overgegevens over van partijen waarmee wij 
in het kader van de campagne tegen straatintimidatie hebben samengewerkt, zoals castingbureaus en 
reclamebureaus.

2B: Economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechteliike lichamen of
bestuursorganen
Deze gegevens houden verband met economische of financiële belangen van de gemeente. Het 
openbaar maken van deze informatie weegt niet op tegen onze economische of financiële belangen. 
Daarom maken wij die gegevens onleesbaar op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Woo. Hierbij 
kunt u denken aan bedragen die betaald zijn in het kader van de campagne en de hoogtes van 
specifieke budgetten binnen de campagne.

2E : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij de namen, rechtstreekse e- 
mailadressen en telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen wij dat deze mensen in hun 
persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook 
voorkomen wij 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 wij gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Zo kunt u zien dat 
de besluiten zijn ondertekend, maar is de handtekening niet eenvoudig na te maken. Namen van
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organisaties, afdelingen of bedrijven blijven leesbaar. Dat zijn geen gegevens van personen. 
Hetzelfde geldt voor huisnummers.

2.57, eerste lid Aanbestedingswet
Artikel 8.8 Woo verwijst naar een bijlage bij de Woo met daarin bepalingen die, indien van toepassing, 
maken dat de Woo niet van toepassing is. Dit geldt ook voor het bepaalde in artikel 2.57 de 
Aanbestedingswet. Artikel 2.57, eerste lid van de Aanbestedingswet maakt dat informatie niet 
openbaar mag worden gemaakt, indien deze informatie vertrouwelijk met de gemeente gedeelde 
informatie betreft. U kunt hierbij denken aan afspraken over de uitvoering van werk, offertes en 
aanbestedingsdocumenten.
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Bijlage

K 20210713112D33_Straatinimidatie campagne middelen en kosten 
féT 20210716100100 6661 Straatintimidatie presentatie_02 met_

K Z0Z10716100100 
K Z0Z107Z6135736_
K Z0Z107Z6135736_2_

2021072613573 6_RE 6661 Campagne straatintimidatie 
Z0Z107291Z1635_6661 Opzet planning 

K 20210SÜ413431 Z_6661 Opzet planning 
fér Z0Z10BO4135104_RE 6661 Campagne straatintimidatie 
fuT 20210304151049_RE 6661 Campagne straatintimidatie 
K Z0Z10305092313_ZW Tel eg ra af p u b I i c ati es stra ati nti m i d ati e 
K 20210312101742_Straatinimidatie campagne middelen en kosten 

fér Z0Z10S2D11175S_RE 6661 Campagne stra ati nti m i d ati e 
20210320132602_RE 6661 Campagne straatintimidatie 
20210323145151 _RE 6661 Campagne straatintimidatie 

IfTr 20210323151 S42_RE 6661 Campagne straatintimidatie 
fé, 20210331105232_FW straatintimidatie campagne 
féT Z0Z10006142DD9_RE Antw stra ati nti m i d ati e 

20210906153249_RE Antw straatintimidatie 
K 20210921151413_Beantwciordingen persvragen over meldingen 
K Z0Z109Z1151413_B ea rg u m entat i e va n u i t c om m u n i c ati e o o g pu nt 
K 20210921151413_m ij n argumentatie discussiepunten straatintimidatie

féT Z0Z109Z1151505_P resentati e Aa n p a k Stra ati nti m i d ati e d ef 
IfTr 20210929092907_RE 6661 Straatintimidatie filmpjes 
(fr 20210929121339_filmpje straatintimidatie 
fér 2021112412153O_20211122_nieuwe aanzet straatintidmidatie 

20211124121530_RE 20211122_nieu we aanzet straatintidmidatie 
Z0Z111Z6144136_RE Meerjarenplan 2022-2026 straatintimidatie Utrecht 

K 20220112093ÜÜ9_RE Maken goed filmpje 
K 20220120130429_i nputfilmpjestraatintimidatie
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K 20220120130429_vragen en antwoorden filmpje BGM straatintimidatie 
=„ 20220126102652,RE Filmpje Straatintimidatie 
K 202202011017S1_0 en 1 meting

K 2022020213260S_toch nog iets.toegevoegd guerilla marketing 
20220202133345_presentatie MBO Utrecht 

K 20220204144324_FW uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022 
K 20220204144324_uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022 
K 20220215125619_FW uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022 
K 20220215152802_FW uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022 
K 2 0220217120350_p u b I i c iteit stra ati nti m i d ati e vo o r m ei

K 20220217120350_Wat kunnen we in aanloop naar mei doen om levend te houden 
=„ 20220213143517,0 en 1 meting Straatintimidatie 
=„ 20220213143517,vra gen en offerte 0 en 1 meting 

IfTr 2022022313-5451 _briefing straatintimidatie 2022 partners 
K 20220223135451_FW straatintimidatie briefing naar nieuw bureau 

:I.F 20220223144355,publiciteit tot mei straatintimidatie 
K 202203-0111354-S_Oplegnotitie flitspeiling straatintimidatie 

=„ 2022030111354S_Oplegnotitieflitspeiling straatintimidatie,

K 20220303100626_0plegnctitie flitspeiling straatintimidatie 
K 20220307134512_b ri ef i n g en b eo o rd el i n g sc riteri a b u rea u' s stra ati nti m i d ati e 

=„ 20220307134512_b ri ef i n g straatintimidatie 2022 
K 20220303102627_Op leg notitie flitspeiling straatintimidatie 
(fr 20220314113253,0 en 1 meting Straatintimidatie 

20220314113253,0 meting uitzetten!

K 20220316152255_nog paar aandachtspunten

K 20220317110104_contact over media-inzet rondom guerilla actie stra ati nti mi 
K 20220317133448_vraag voor studenten HU gedragsbeïnvloeding 
C 20220330112514_Document2

K 20220330163901,20201029-To estem m i n g sverkl a ri n g - g eb ru i k- b eel d - a I g em een 
K 20220331092S04_inzet handhaving tijdens actie straatintimidatie 
C 20220404155533_RE Guerilla actie CIB 
K 20220404160200_RE Guerilla actie CIB 
K 20220405124252_straatintimidatie guerilla actie figurant 
kTr 20220405131142,RE straatintimidatie guerilla actie figurant 
K 20220406125S32_FW aanvragen vergunning nodig voor actie straatintimidatie 
kTr 20220403101442,RE straatintimidatie guerilla actie figurant 
kTr 202204OS125242,straatintimidatie - actie 13 mei
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K 20220422131716_persbericht 
K 20220422131716_persbericht_

K 20220425150131 _114S4 GU Campagne straatintimiclatie 
K 20220425150131 _FW update straatintimidatie campagne en actieplan 
K 20220426115645_FW imet handhaving tijdens guerilla actie straatintimidatie 
K 20220426142259_update straatintimidatie campagne en actieplan 
K 20220426154129_c a m p a g n e stra ati nti m i d ati e 
K 2D22042S093554_Re update straatintimidatie campagne en actieplan 
K 2022042S143040_RE Guerilla-actie 
K 20220502134312_RE Guerilla-actie 
K 2022050213515S_FW Guerilla-actie 
K 2022050213515S_FW G u erilla - a cti e_0_2 
Har 2022050213515S_FW Gu erilla-a cti e_0_3 
Har 20220503095311_tekst staf notitie

K 20220503150513_FW Uitnodiging i nf o rm ati eb ij een kom st stra ati nti m i d ati e d i n sd 
far 20220504104555_Op leg notitie CIB Straatintimidatie 17mei a.sdef 

Kr 20220504104555_RE Oplegnotitie CIB Straatintimidatie 17 mei a.s 
K 20220504105243_RE Straatintimidatie [organisch],

K 20220504112634_persbericht 13 mei

K 20220504112634_persbericht actie straatintimidatie ddO40522 
Kr 20220504150449_persbericht actie straatintimidatie dd04D522 Ist 
Kr 20220504150449_persbericht actie straatintimidatie dd04D522 lst_

Kr 20220509111912_wil je meehelpen as vrijdagmiddag 
K 20220509113554_puntjes op de 1 guerilla vanuit onze kant

K 20220509113554_Teksten 13 mei Guerilla 
K 20220509143003_RE Guerilla-actie

K 20220509150059_i nzet wij kb o a aan kom en d e vrij dag Stra ati nti m i d ati e a cti e 
K 20220509155457_teksten die we 13e gebruiken bestop het randje!

K 20220510121451 _geen inzet BOA tijdens guerillaactie 
:[lF 20220510125616_FW geen inzet BOA tijdens guerillaactie 
K 20220511104423_RE puntjes op de 1 guerilla vanuit onze kant 
K 20220511121S02_Communicatie tekst actieplan dd 100522 
K 20220511121 S02_presentatie CIB 17 mei

K 20220511121S02_presentatie CIB en actieplan tekst communicatie

Kr 20220511153402_film guerilla voor socials

Kr 20220511155620_a a n kom en d e vrij dag Stra ati nti m i d ati e a cti e
Kr 20220511155620_belangrijkste info

K 20220511155620_kaartje A6

Kr 20220513091513_RE straatintimidatie - actie 13 mei

K 20220513101416_tot nu toe
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IfTr 20220513160155_Re Vragen campagne straatintimidatie

2022051 6Ü90746_FW Ik wi I dit arti kei van D e Tel eg ra af m et j e d el en Utree hts 
féT 2022051 &095S29_RE Straatintimidatie 
K 20220516104144_FW social teksten voorbij guerillafilmpje 

20220516145S02_film guerilla 
:I,F 20220516155045_FWfilm guerilla heeft hij getekend 
=;. 20220516155325_RE film guerilla 
K 20220516163413_Body

20220516163413_Social media inzet guerilla en campagne 
2022051714443 5_Document2 

fér 20220517153355_REfilm straatintimidatie

K 2022051S153559_Campagne Straatintimidatie overzicht middelen 
K 2022051S153559_middelen straatintimidatie om te gebruiken op eiegen kanalen 

202207200S4437_Verg
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