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Inleiding 
Ons heeft het signaal bereikt dat bewonersvereniging Mooi ter Gouw begin juli een brief heeft ontvangen van de advocaat 
van FH Projectontwikkeling over de kritiek op de gang van zaken m.b.t. de Jan ter Gouwweg. Deze brief is echter ook bezorgd 
bij een aantal individuele bewoners, per anonieme mail vanaf het adres info@tergouw.nl en in een blanco envelop in de 
brievenbus. Dit wordt door de betreffende bewoners als intimiderend en bedreigend ervaren.  
 
Uit navraag is gebleken, dat deze berichtgeving niet afkomstig is van de betreffende advocaat, maar door FH 
Projectontwikkeling zelf. Zij hebben de privé persoonsgegevens van inwoners via de gemeente Gooise Meren verkregen. Dit 
lijkt strijdig met de privacy wetgeving (AVG/GDPR). 
 
 
Vraag 1 
Verstrekt de gemeente Gooise Meren persoonsgegevens van haar inwoners aan derden, niet zijnde een andere 
overheidsinstelling of een instelling waar uit wettelijke verplichting een mogelijke verstrekking volgt? En is daarvan ook 
sprake in bovengenoemde casus?  
 
Antwoord 
 
Gemeente Gooise Meren heeft heel veel verschillende processen waarbij informatie met derde partijen wordt gedeeld. 
In principe worden gegevens van inwoners niet zonder toestemming gedeeld met andere partijen dan overheidsinstellingen 
en instellingen met een gewichtig maatschappelijk belang. Het delen van de adresgegevens is in dit geval gebeurd omdat de 
gemeente dacht dit te kunnen doen voor een goede uitvoering van haar publieke taak gebiedsontwikkeling. Echter had voor 
het delen van de persoonsgegevens met projectontwikkelaar toestemming gevraagd moeten worden.  
In december 2020 heeft de gemeente een ontwerpatelier georganiseerd waar inwoners konden meedenken over de inrichting 
van de openbare ruimte. De projectontwikkelaar heeft hierbij technische ondersteuning verleend, we hadden immers hun 
ontwerpen van de openbare ruimte nodig om daarop te kunnen wijzigen. De verstrekte gegevens betreffen een lijstje met 9 
mensen die zich tot dan toe hadden aangemeld voor dit ontwerpatelier, daarbij zijn abusievelijk ook de mail- en 
woonadressen meegestuurd. Dit lijstje aanmeldingen is door de gemeente met de projectontwikkelaar gedeeld in het kader 
van de voorbereiding van het atelier. Bij verdere verwerkingen van deze gegevens door derden is de gemeente niet betrokken 
en zij was daarvan ook niet op de hoogte. Het is nooit de bedoeling van de gemeente geweest dat deze adressen gebruikt 
zouden worden voor het versturen van een brief van de (advocaat van de) projectontwikkelaar aan de bewoners. De 
gemeente heeft hierover ook zijn teleurstelling uitgesproken richting de projectontwikkelaar. 
 
Vraag 2 
Indien de gemeente persoonsgegevens (heeft) verstrekt aan derden, waarop stelt de gemeente dat de privacy wetgeving niet 
van toepassing is? 
 
Antwoord 
De privacywetgeving is wel degelijk van toepassing maar er is door de gemeente ten onrechte geen toestemming gevraagd 
voor het delen van persoonsgegevens.  
 
 
Vraag 3 
Welke persoonsgegevens verstrekt de gemeente aan derden? 
 
 
Antwoord 
In dit geval zijn van negen inwoners naam, mailadres en woonadres gedeeld met de projectontwikkelaar. 
 
Vraag 4 
Indien de gemeente persoonsgegevens verstrekt aan derden, voldoet de gemeente dan aan haar meldingsplichten aan 
betrokkene in deze? 
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Antwoord 
De gemeente had in dit geval toestemming moeten vragen voor de verstrekking. Het moment van vragen van de 
toestemming is dan ook het moment om betrokkenen te informeren over wat er met hun gegevens gebeurt. Normaliter doet 
de gemeente dat wel, maar in dit geval is dit niet gebeurd.  


