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Ceachte heer Zenger,

Uw aanvullend WOB-verzoek
In uw brief d.d. 29 februari 201 1, ontvangen op 2 maart 2011, verzoekt u ons met een beroep op de
Wet openbaarheid van bestuur (hierna Wob) in aanvulling op het reeds genomen Wob-besluit d.d. 2
februari (kenmerk SO 11.025826), om openbaarmaking van de documenten/gegevens die betrekking
hebben op het gebruik van camera's die de kentekens van passerende auto's kunnen registreren door
de gemeente Utrecht, namelijk:

1. de bijlage 'locatie kentekenregistratieaparatuur' behorende bij de Intentieovereenkomst tussen de
gemeente Utrecht en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (kenmerk UTI-8004);

2. een toelichting op bladzijde 1 en 2 van het Privacydocument ten behoeve van
kentekenregistratieapparatuurover de mogelijkheid om uit de versleutelde gegevens op enige
wijze de kentekens te herleiden, welke partijen in staat zijn deze omkering te doen en welke
afspraken hierover zijn gemaakt.

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.
Wij stellen vast dat uw verzoek voor wat betreft onderdeel 1 voldoet aan de vereisten van artikel 3 lid 1
en lid 2 WOB en hebben deze als zodanig in behandeling genomen.

Onderdeel 2 van uw verzoek betreft een inhoudelijke toelichting op het Privacydocument ten behoeve
van kentekenregistratieapparatuurdie u op grond van ons WOB-besluit d.d. 2 februari (kenmerk SO
11.025826) is verstrekt. De WOB heeft betrekking op openbaarmaking van documenten/gegevens
maar niet op de inhoudelijke toelichting of vragen naar aanleiding van die documenten/gegevens.
In verband hiermee hebben wij uw vraag in onderdeel 2 ter verdere behandeling doorgezonden naar de
afdeling Verkeer & Vervoer van StadsOntwikkeling.

Resultaten onderzoek
Met betrekking tot de openbaarmaking van de gewenste informatie, inzake de bijlage, hebben wij ons
onderzoek naar de op uw verzoek betrekking hebbende documenten/gegevens afgerond.








