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Uw Wob-verzoek
In uw brief van 24 februari 2020, verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna:
de Wob) om documenten die betrekking hebben op de roltrappen op het Jaarbeursplein.
In uw brief verzoekt u om de volgende documenten met betrekking tot de roltrappen op het
Jaarbeursplein:
-

Correspondentie, interne communicatie

-

Documenten die gaan over de aanschaf, installatie, het onderhoud, storingen en vervanging.

Verdaging beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 7357688/1) 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.
Reeds openbaar
Informatie die reeds openbaar is kunnen wij niet nogmaals met een beroep op de Wob openbaar
maken. Het De volgende documenten zijn al openbaar en te vinden op onze website:

De Telegraaf heeft op 28 januari 2020 een Wob-verzoek ingediend over hetzelfde onderwerp. Daarop
hebben wij besloten op 14 april 2020. Het Wob-besluit en de openbaar gemaakte informatie kunt u
vinden onze website. Deze documenten kunnen we niet voor een tweede keer openbaar maken. Dit

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Staf
Datum 16 april 2020
Ons kenmerk 7357688/2

besluit ziet daarom op de documenten die niet al openbaar zijn gemaakt aan de hand van het verzoek
van de Telegraaf.
Documentenonderzoek
Wij hebben ons onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.
De volgende documenten zijn bij ons aanwezig:

Besluit
Gedeeltelijk openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij de overige documenten gedeeltelijk openbaar te maken. De
documenten bevatten persoonsgegevens van ambtenaren en derden, financiële gegevens van bedrijven
en persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. Wij vinden het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob) zwaarder wegen dan het
belang van openbaarmaking van deze gegevens.
Motivering
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e, van de Wob)
In dit dossier troffen wij veel namen aan van ambtenaren en externen die inmiddels niet meer in die
functie werkzaam zijn bij de gemeente of geheel niet meer werkzaam zijn voor de gemeente. De kans
is dan aanwezig dat dergelijke informatie bij zoekmachines bovenaan de zoekresultaten verschijnt
terwijl die personen allang een andere functie hebben of voor een andere opdrachtgever werken. Om
herleidbaarheid naar natuurlijke personen en ambtenaren te voorkomen zijn in de documenten, voor
zover van toepassing, de namen, de rechtstreekse e-mailadressen en telefoonnummers
geanonimiseerd. Zo voorkomen we dat personen in hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad
door het gebruik van deze informatie op het internet, in artikelen of om fraude mee te plegen. Ook
kunnen de namen worden gebruikt om eventueel contact te zoeken in de privésfeer.
De namen van leidinggevenden en de medewerkers, die door hun functie bekendheid genieten, en de
algemene contactgegevens van betrokken rechtspersonen, zijn leesbaar gelaten. De passages die
onder deze grond vallen zijn onleesbaar gemaakt met de kleur zwart.
Onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede lid onder g, van de Wob)
De concurrentiegevoelige (deel)bedragen en eenheden waarmee gerekend kan worden in de
documenten zijn onleesbaar gemaakt om de onderhandelingspositie van de gemeente met de
betrokken externe partijen te beschermen en te voorkomen dat deze een ongewenst inzicht geven in
de financiële situatie van betrokken externe partijen waardoor hun concurrentiepositie kan worden
aangetast. Totaal bedragen zijn wel leesbaar. Het belang van openbaarmaking voor deze informatie
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vinden wij minder zwaar dan de onevenredige benadeling voor de betrokken marktpartijen. Deze
passages zijn onleesbaar gemaakt met de kleur geel.
Verstrekking
In uw Wob-verzoek heeft u aangegeven dat u de documenten digitaal wilt ontvangen. U ontvangt de
documenten digitaal via mail.
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 burgemeester en wethouders van Utrecht,

Stef Fleischeuer
Directeur Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Economie
In verband met de aanpak van Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel mogelijk
digitaal en thuis. Wob-besluiten worden niet meer ondertekend. Het Wob-besluit is door de
gemandateerde ambtenaar genomen door middel van een akkoord per e-mail.

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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