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Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo) gedaan.
Naar aanleiding van uw vorige Woo-verzoek vroeg u de documenten over de alle resterende 
correspondentie over de Johan Wagenaarkade vanaf 16 december 2021 tot en met 24 april 2022 
openbaar te maken. .

Beslistermijn
Omdat uw verzoek zo omvangrijk is, verdaagden wij, met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van 
de Woo, de beslistermijn met twee weken

Wij hebben belanghebbende(n) in de gelegenheid hebben gesteld een zienswijze te geven over de 
voorgenomen openbaarmaking van de documenten. De mening(en) van de betrokkenen waaronder 
Mitros, WEarchitecten, René Kuiken Urbanism hebben wij in onze belangenafweging meegenomen. 
Boombeheer heeft niet op onze mogelijkheid tot een zienswijze gereageerd. De belangen van deze 
partij hebben wij niet meegenomen in ons besluit.

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.

GEEN BESLUIT: al openbaar

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Het gaat om de beantwoording van schriftelijke 
raadsvragen en een amendement. Deze informatie is al openbaar en kunt u vinden op internet.

Al openbaar
De volgende documenten kunt u vinden op internet. De links verwijzen naarde website(s):

1) De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen: SV 2022 nr. 56 Duif onnodig gestorven 
door doorschuiven verantwoordelijkheid (met antwoordj - U-reka Gemeente Utrecht

2) Amendement: Een verkeersveilige, mooie ontsluitinqsweq bij Johan Waqenaarskade

De Woo is niet van toepassing op deze informatie omdat de Woo alleen van toepassing is op 
informatie die nog niet openbaar is. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.
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BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken sommige documenten volledig openbaar en andere gedeeltelijk 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 bescherming van 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens en de bescherming van persoonsgegevens 
wegen voor ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze gegevens. Er zijn ook 
enkele stukjes in documenten voor intern beraad met persoonlijke beleidsopvattingen, waarvan 
verstrekking in niet tot personen herleidbare vorm onmogelijk is. Die maken wij ook niet openbaar.

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 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. Van die mogelijkheid hebt u geen gebruikgemaakt.

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:
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.

I@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

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
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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.

Ontwikkelorgamsatie Ruimte
Staf

nnnn n

1 november 2022Datum
Ons kenmerk 10082864/2

Gemeente Utrecht

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

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.
Hetzelfde geldt voor huisnummers.

2F: Overige concurrentiegevoelige bedriifs- en fabricagegegevens
Wij vinden het belang van openbaarmaking van deze informatie minder zwaarwegend dan het belang 
van betrokken partijen om hun bedrijfsproces te beschermen. Daarom maken wij dit op grond van 
artikel 5.1 lid 2 onder f van de Woo niet openbaar.

PB: Persoonlijke beleidsopvattingen
Op grond van artikel 5.2 eerste lid van de Woo kunnen we persoonlijke beleidsopvattingen in 
documenten die bestemd zijn voor intern beraad, onleesbaar maken omdat de gedachtenvorming
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binnen overheden moet worden beschermd. Ook documenten van derden kunnen bedoeld zijn voor 
intern beraad. Als het mogelijk is, maken wij deze documenten gedeeltelijk openbaar. We verstrekken 
dan geen informatie over de persoonlijke beleidsopvattingen of alleen zo dat u niet kunt lezen wie 
deze mening heeft.
Sommige documenten bestaan bijna helemaal uit persoonlijke beleidsopvattingen. Het is dan ook niet 
mogelijk ze gedeeltelijk te verstrekken. Dan blijft er niets over van de documenten. Daarom 
verstrekken wij ze niet.
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Bijlage

1^20411216112925.211216 - JW - GEMU Omheining terrein Johan Wagenaarka

|g 20211216112925J M G.ÜÜ33.2

K 20211216112925_l M G.0039.3

|S 20211216112925J M G_0042_4

|S20220110111336_Johan Wagenaarkade in de DUIC

Kr 202201200S4243.RE Overzicht plan kosten

|S 20220120153259.RIB - JWK

Kr 2022012115485i2_werkzaamheden 24 - 26 januari

|£ 20220121155702_lntrekken werkzaamheden 24 - 26januari

Kk20220121160243_werkzaamheden Johan Wagenaarkade

|S 20220124103313_FW RIB - JWK

IS 20220201113202.B estem m i n g p I a n Johan Wagenaarskade-Info-en-Bijdragen- 
|S 20220202150403.1701-JWK.340-Situatie-Oppervlakten-20210112-240-C-Wat 
|S 20220202202829 RE Netto g 
IS 2022020712074S.Beantwoording vraag RIB 1 feb 2022 - Johan Wagenaarka 
|S 2022020712074B Concept - reactie beantwoording RIB 1 februari - Joha 
& 20220207144301 _RE Bila

U 20220207160010_Beantwoording vraag RIB 1 feb 2022 - project Johan Wag 
Ui20220207164543, RE Omheining terrein Johan Wagenaarkade 
U 20220208094102_BeantwQording vraag RIB 1 feb 2022 - project Johan Wa 
U20220208094209_RE Beantwoording vraag RIB 1 feb 2022 - project Johan 
Jj£20220208154713_FW Beantwoording vraag RIB 1 feb 2022 - project Johan 
U 20220208173938_RE Beantwoording vraag RIB 1 feb 2022 - project Johan 
Ui20220210193 643_FW Amendement Een verkeersveilige mooie ontsluitingsw 
Jj£ 20220210193S59_FW Amendement Een verkeersveilige mooie ontsluitingsw

roen

20220210200321_vraag partij vd Dieren 
U20220215135023_RE behandeling JWK in de raad 
U20220215173026_RE behandeling JWK in de raad 
U20220215174028_Re munitie voor reactie amendement 
Kr 20220216220745JWK - consequentie amendement CDA voor Mitros 
|S 40220224164222_ RE Overzicht plan kosten

IS20220224164222_722G2235312663e-invoice_1223_0030  (1)_0002_Doc_0002 
IS 20220223134235_beh a n d el in g J WK i n col I eg e 
|S2022G303142S26_1701-JWK_Fietstraat beelden 22-02-2022 
|S20220303142326Johan Wagenaarkade - Reactie Mitros amendement CDA 
IS 20220310123929.220310 - JW - GEMU boom netten en inspectie Johan Wag 
IS20220310123929_Flora fauna scan Johan Wagenaarkade 
IS20220310163619_ RE dode duif gestorven door doorschuiven verantwoorden 
|S202203171 55221.220317 - JW - GEMU melding vogeltje in boom, pro 
|S 20220317155221.20220317.114019_resized_44 
IS 20220317155221.20220317.114023_resized_43 
IS 20220317155221.20220317.114035_resized_42 
IS 20220317155221.20220317.114043_resized_41

|S 20220317165723.220317 - JW - GEMU melding van bijna omgevallen bomen 
IS 20220317165723_l M G.0133.46 
IS 20220317165723.1 M G.0134.47 
|S 20220317165723.1 M G.0135.43

|S 20220313151056.JWK - terugkoppeling bouwhekken en netten om de bomen 
K 202203181514G8_ FW JWK - terugkoppeling bouwhekken en netten om de bo 
|jj2Q22Q328120129 RE FW onthullen bouwdoek Johan Wagenaarkade met BSO en Mitro
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K 20220329173732_RE 220317 - JW - GEMU melding van bijna omgevallen boom 
1^20220405160317_FW Nav melding vogeltje in boom johwag 
fC 20220411155333_FW Beantwoording SV 2022 Nr 56 Duif onnodig gestorven door d 
K20220414092S12_FW Beleidsveld Groen - Beantwoording SV2022, nr_5ï 
K 20220414173751 _PHCfTO-2022-04-14-15-30-54.5S 
K 20220414173751 _P H CfTQ-2022-04-14-15-30- 55_59 
K 20220414173751 _PHCfTD-2022-04-14-15-30-55_60 
K 20220414173751 _P HCfTD-2022-04-14-15-30- 56_57 
K20220414173751 _RE Hekken bouwterrein JWK 
K20220524143617JWK - bomen kap

|£ 20220524152716_RE JWK Mitros, verzoek tot verwijderen grond bulten JWK
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