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Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden ' . 

In uw door ons op 17 november 2010 ontvangen brief, verzoekt u ons met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna Wob) om openbaarmaking van alle documenten/gegevens die 
betrekking hebben op het gebruik van camera's die de kentekens van passerende auto's kunnen 
registreren door de gemeente Utrecht. 

U verzoekt om de volgende documenten/ gegevens: 
1. onder meer, maar niet gelimiteerd tot, de investerings- en operationele kosten van de camera's, 
2. het aantal en de precieze locatie van die camera's, 
3. de beveiliging van de gegevens, 
4. de verwerking van de gegevens, 
5. de eventuele verstrekking van de gegevens aan derden (met name de mogelijkheid tot vorderingen 

van opsporings- en inlichtingendiensten), 
6. de overwogen alternatieven en de juridische overwegingen. 
7. of bij de gemeente Utrecht andere partijen bekend zijn die in de gemeente Utrecht de kentekens 

van passerende auto's toepassen (zoals RWS, Politie of private partijen). 

U wilt de documenten/gegevens dig itaal ontvangen. 
Daarnaast geeft u aan dat u openbaarmaking van een ambtelijk beperkte versie wilt en als dit niet 
mogelijk is, een samenvatting van het document dat u wordt geweigerd 

Ontvankelijkheid 
Op grond van artikel 3 lid 1 en lid 2 WOB is nagegaan of uw verzoek betrekking heeft op een 
bestuurlijke aangelegenheid en voldoende gespecificeerd is. 
Deze toetsing bepaalt of uw verzoek ontvankelijk is en in behandeling kan worden genomen. 
Uw verzoek voldoet aan de vereisten van artikel 3 lid 1 en lid 2 WOB en is in behandeling genomen. 

Verdaging beslistermijn 
Op 15 december 2010 hebben wij besloten per brief (kenmerk 5010.108623) de beslissing op uw 
WOB- verzoek conform artikel 6 lid 2 WOB met vier weken te verdagen. 
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Resultaten onderzoek 
Met betrekking tot de openbaarmaking van de gewenste informatie inzake het gebruik van camera's 
die, binnen de gemeente utrecht, de kentekens van passerende auto's kunnen registreren, 
gespecificeerd in de punten 1 t/m 7, hebben wij ons onderzoek afgerond. 

Er zijn documenten aangetroffen met betrekking tot de projecten : 

I. Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar (kenmerk 175008). 
11. Project betreffende de reconstructie van Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in 

het plangebied Hooggelegen t.b.v. realisatie, beheer en onderhoud van nummerplaat 
registratieapparatuur voor het meten van verkeersgegevens 

Documenten en openbaarmaking 
Ten aanzien van voornoemde projecten hebben wij de volgende documenten aangetroffen 

I. Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar (inzake de stedelijke invalswegen en A2/A 12 ter hoogte 
van Utrecht). 

Bestek (Offerte) Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 1750 08; 
Bijlagen bestek (Offerte) Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 50 08; 
Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 50 08. 
Registratieformulier inzake melding Filemijden Lh.k.v. de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 

Het eerste document betreft informatie/gegevens ten aanzien van uw vraagpunten 1, 2 en 6, het 
tweede document ten aanzien van uw vraagpunten 4 en 7 en het derde documentencJuster ten aanzien 
van uw vraagpunten 3, 4 en 5. 

11. Project betreffende de reconstructie van Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in het 
plangebied Hooggelegen t.b.v. realisatie, beheer en onderhoud van nummerplaat registratieapparatuur 
voor het meten van verkeersgegevens. 

Intentieverklaring c.q. overeenkomst tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en de 
gemeente Utrecht d.d. 1 augustus 2008, UTI- 8004. 
Diverse documenten inzake privacybescherming (Lc. Gemeentelijk privacydocument t .b.v. 
kentekenapparatuur voor het meten van verkeersgegevens, registratieformulier inzake melding 
Lh.k.v. de Wet Bescherming Persoonsgegevens en begeleidingsbrief d.d. 29 april 2009. 
Wijzigingsovereenkomst tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en de gemeente Utrecht 
d.d.2 september 2009, UTI- 7801 B. 
Service- Level Agreement d.d. 30 september 2009 inzake dienstverlening en service van Vialis 
aan de gemeente Utrecht betreffende service, beheer en onderhoud aan het 
ke nte ken reg i strati e / rei stij d systee m. 

Het eerste document betreft informatie/gegevens ten aanzien van uw vraagpunten 1 en 7, het tweede 
document ten aanzien van uw vraagpunten 3, 4 en 5, het derde document ten aanzien van uw 
vraagpunten 1 en 7 en het vierde documentencJuster ten aanzien van uw vraagpunten 1, 2 en 7. 

Gedeeltelijke openbaarmaking 
De hiervoor gememoreerde documenten worden deels openbaar gemaakt en doen wij u in separate 
POF- bestanden toekomen per e-mail. 

Daar waar namen van medewerkers dan wel personen en/of verwijzingen naar personen in 
voornoemde documenten zijn opgenomen zijn deze geanonimiseerd omdat vrijgave de privacy van 
deze medewerkers kan schaden. Eén en ander is gebaseerd op de uitzonderingsgrond van artikel 10 lid 
2 sub e WOB. 
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Daarnaast zijn voor wat betreft de onder project 11 gememoreerde documenten in de 
'Wijzigingsovereenkomst UTI- 7801 B' en de 'Service Level Agreement met Vialis' ook financiële en 
bedrijfsgevoelige gegevens/informatie onleesbaar gemaakt. 
Vrijgave van deze gegevens kan ondermeer de (bedrijfs-)economische belangen van partijen (Vialis) in 
kwestie schaden en de belangen van partijen die hiervan kennis nemen onevenredig bevoordelen. Eén 
en ander is gebaseerd op de uitzonderingsgrond van artikel 10 lid 1 sub cjuncto artikel 10 lid 2 sub g 
WOB. 
In de onder project I gememoreerde documenten zijn geen gegevens/informatie onleesbaar gemaakt 
met een beroep op deze uitzonderingsgrond. 

Ingebrekestelling 

Nu wij op 21 januari 2011 uw schriftelijke ingebrekestelling hebben ontvangen, zouden ons vanaf dat 

moment nog maximaal twee weken resteren om een besluit te nemen zonder dat wij een dwangsom 

aan u (zouden) zijn verschuldigd. Op grond artikel 4:17 lid 3 van de Algemene wet bestuurecht is de 

uiterste besluitdatum in dat verband 4 februari 2011. 

Nu wij thans een beslissing ter zake binnen die termijn hebben genomen zijn wij u geen dwangsom 

verschuldigd. 

Verstrekking documenten 
Conform uw verzoek zullen wij u de (deels) openbaar gemaakte documenten in digitale vorm per 
e-mail verstrekken. 

Leges 
Op grond van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2008, alsmede de daarbij 
behorende tarieventabel 2008, paragraaf 1.1.2.3 (raadsbesluit van 8 november 2007) bent u geen 
leges verschuldigd . 

Contactpersoon 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief of de behandeling van dit WOB verzoek dan 
kunt u telefonisch contact opnemen met de WOB- coördinator van StadsOntwikkeling, de heer 
P.M. Hagenbeek, telefoonnummer 030- 2864235 . 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, 
namens dezen, 
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Bezwaar: 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 

bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 16200, 3500 CE, UTRECHT. De termijn voor het indienen 

van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit 

op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten : 

a. naam en adres van de belanghebbende; 

b. dagtekening ; 

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; 

d. de gronden van bezwaar; 

e. een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door belanghebbende, maar door een ander, namens hem 

wordt ingediend. 

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden. 

Een bezwaarschrift dat per e-mail wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. 
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