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Gemeente Utrecht

Een verzoek om informatie op grond 

van de Wet Open Overheid (Woo)

Zaaknummer 10274481 

Datum:15-07-2022 

Tijd:09:44:07



Uw gegevens

Persoonsgegevens

Aan hef 5.1,2E

Voorletter(s) 5.1,2E

Tussenvoegsel(s)

Achternaam 5.1,2E

Adresgegevens

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Postcode

Woonplaats 5.1,2E

Contactgegevens

Telefoonnummer 5.1,2E

E-mailadres 5.1,2E

Het verzoek
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Voor iedereen wordt 
informatie dat via de 

Woo verstrekt wordt, 
openbaar gemaakt. Het is 

publieke informatie. Hebt 
u bedenkingen tegen de 

openbaarmaking van uw 

Woo-verzoek?

Nee

Ik wil graag alle communicatie en documenten ontvangen 

die betrekking hebben op het rapport Verkennend 

bodemonderzoek Themadreven in Utrecht, 0463506-100, 
25 september 2020. Dit in de periode voorafgaand 

waarin is gesproken over de opdrachtgeving, maar 
ten minste tot 4 jaar terug (2016) en tot en met het 
ontvangen van het rapport in 2020. Daarnaast wil ik 

graag alle overige bodemonderzoeken van het gebied 

waarin de Sint Eustatiusdreef en de Sint Maartendreef 
in Overvecht vallen die ooit zijn uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente of waarover de gemeente beschikt 
of dient te beschikken op andere gronden dit zonder 
beperking in tijd. Daarnaast wil ik de documenten 

rondom de besluitvorming van het college en betrokken 

ambtenaren naar aanleiding van het hierboven genoemde 

rapport in de periode erna tot en met nu. Daarbij wil ik 

ook graag alle overige documenten en communicatie 

over de vondst van (sterke) verontreiniging met PCB's en 

PAK's die er is geweest in de periode van 2016 tot nu. Tot 
slot ontvang ik ook graag de communicatie rondom het 
saneringsplan PCB St. Eustatiusdreef en St. Maartendreef 
werkzaamheden van Stedin Netbeheer in 2022.

Over welk onderwerp 

gaat uw verzoek of 
welk document wilt u 

ontvangen? Beschrijf 
hieronder in het kort 
uw verzoek. Is deze 

ruimte niet groot genoeg 

om uw verzoek toe te 

lichten? Voeg dan nog een 

document toe waarin u het 
verzoek nader beschrijft. 
Stuur dit dan mee. Dit 
kunt u doen in het scherm 

‘Bijlagen toevoegen’.

Periode van 01-01-1922

Periode tot 15-07-2022

Hebt u eerder over dit 
onderwerp contact gehad 

met de gemeente Utrecht?
Ja

Met wie? • Een ambtenaar
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• Een organisatie-onderdeel of afdeling

Naam van de ambtenaar 5.1,2E

Naam organisatie
onderdeel of afdeling

vergunningen

Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen 

met uw verzoek?
Nee, ik wil geen bijlage(n) meesturen

Ik wil na behandeling 

van mijn Woo-verzoek 

meewerken aan een 

tevredenheidsonderzoek.

Ja
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