
 

 

Schriftelijke vragen aan het college (artikel 40 RvO) 

 
Geacht college, 

 
Wij verzoeken u alsnog de locaties van de in uw antwoord genoemde percelen 

die verhuurd dan wel verkocht zijn binnen de kaders van het 

Groenstructuurplan 2014 aan de raad ter beschikking te stellen. 

Dit doen wij omdat uw interpretatie van AVG in deze niet juist is toegepast. 

Wat ging vooraf: 
Over het Groenstructuurplan 2014 als basis hebben we de volgende vragen 

geteld: 

 
1. Bij paragraaf 4.2.2. is sprake van verkoop of verhuur conform de criteria 

van paragraaf 4.2.3. Is in de afgelopen 6 jaar van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt en zo ja hoeveel maal en welke oppervlakte betrof het. 

2. Bij paragraaf 4.3.2. worden de criteria uiteengezet voor adoptie. Is in de 
afgelopen 6 jaar van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en zo ja hoeveel 

maal en welke oppervlakte betrof het. 
 

Daarop kregen we als antwoord: 
• Grondverhuren: 7 percelen met een totale oppervlakte van 5.880 m2. 

• Grondverkopen: 52 percelen met een totale oppervlakte van 3.953,5 m2. 
• De locaties (adressen) mogen in het kader van de AVG niet worden verstrekt. 

 
Onze mening: 

Dat antwoord is onvolledig. Wil de raad haar controlerende taak goed kunnen 

uitvoeren dan hebben wij meer gegevens nodig. Uw beroep op de AVG is niet 
op de juiste interpretatie van de AVG gestoeld.  

 
Voor uw informatie:   

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een 
persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, 
ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of 

van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. 

Het mag duidelijk zijn dat de locatie van een perceel groen hier niet onder valt. 

We verzoeken u daarom alsnog de locaties van de in uw antwoord genoemde 
percelen in een aanvullend antwoord aan de raad ter beschikking te stellen. 

 
Schriftelijke beantwoording van deze vragen volstaat. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Henk Gabriëls  
Pro Actief Goirle 

27 april 2021 


