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Besluit op verzoek om informatie 

Geachte heer Zenger, 

p LITIE 
• Utrecht 
• Korpsondersteuning 

• Aan de heer R. Zenger 
Nachtwachtlaan I 14 
1 058 ED Amsterdam 

In uw brief van 29 januari 2012 heeft u bij de politie Utrecht een verzoek ingediend op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarin verzoekt u om alle documenten die 
betrekking hebben op mogelijke do01·zoekingen van huizen van Rhenenaren op 30 april, 
hetgeen in een artikel van RTV Utrecht stond. 

Op grond van artikel 3 lid I van de Wobkan een ieder om informatie verzoeken neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Ik stel vast dat uw verzoek een bestuurlijke 
aangelegenheid betreft. 

Besluit op Wob-ve•·zoek 
Op 29 januari 2012 heeft u de politie Utrecht verzocht om alle documenten die betrekking 
hebben op mogelijke doorzoekingen van huizen van Rhenenaren op 30 april , hetgeen in een 
artikel van RTV Utrecht stond. Dat omvat, maar is niet beperkt tot, alle interne en externe 
communicatie, documenten over de juridische onderbouwing van dergelijke doorzoekingen, 
draaiboeken en eventuele klachten en/ of bezwaren die reeds zijn ontvangen. 

Door ons is nadrukkelijk onderzoek gedaan of dergelijke documenten ten aanzien van 
doorzoekingen, zoals door u verzocht, voorhanden zijn. Bij de politie Utrecht is geen 
informatie neergelegd in documenten bekend van mogelijke doorzoekingen van huizen van 
Rhenenaren in verband met Koninginnedag. Hierbij wordt opgemerkt dat met het enkele 
verschijnen van een artikel , niet vast komt te staan dat hetgeen daarin wordt vermeld ook de 
werkelijkheid betreft. Nu uit onderzoek gebleken is dat de door u op grond van de Wob 
gevraagde documenten niet aanwezig zijn, kan dergelijke informatie niet worden verstrekt. Ik 
wijs uw verzoek dan ook af. 

Ik vettrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . 

Dit hout- en zuurvrije papier is elementair chloorvrij geproduceerd, recyclebaarheid zeer goed . 
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Hoogachtend, 

de korpsbeheerder van de politie Utrecht, 
namens deze, de korpschef, 

LITIE 
• Utrecht 
• Ko rpsondersteun ing 

namens deze, hoofd afdeling Personeel & Organisatie, 

 
 

Bezwaar 
Tegen bovengenoemd besluit kunt u ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening 
van verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de korpsbeheerder van Politie Utrecht, postbus 
8300, 3503 Rl-I te Utrecht. l-Iet bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, 
dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarsch rift is gericht en de gronden van bezwaar. 
Tevens wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden. Ook dient een 
volmacht te worden verstrekt, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt 
ingediend. l-Iet indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. 




