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Geachte mevrouw Noordenbos en de heer Suna,

Toelichtinq:
nanrrraagtr ergunning toegangspoorten en irisscans rond het Henschotermeer. Hieronder trefr u onze antwoorden

aan

Vraaq over toeqanqspoorten

1. Welke ontwikkelingen zijn er rond de aanvraag voor de vergunning om toegangspoorten rond het

Henschotermeervan 2.19 meterte mogen bouwen?

Antwoord:
Ooor de gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug is, zoals altijd bij een vezoek om vergunning

dat in strijd is met het bestemmingsplan, een brief gestuurd over de strijdigheid en de opties om alsnog

tot vergunning verlening dan wel definitieve weigering van de aanvraag te komen. '

Hierop is het vezoek binnen gekomen om de aanvraag te splitsen:

- Aanvraag voor de nooduitgangen van ca. 1'60 meter

- Aanvraag voor de toegangspoorten.

Voor het onderdeel nooduitgangen is de procedure inmiddels vervolgd, de commissie ruimtelijke kwaliteit

is om advies gevraagd, indien dat positief is zal de vergunning worden verleend'

Voor de hoge toegangspoorten zijn beide gemeenten nog in afirvachting van de inhoudelijke reactie,

waarna ook daarvoor de procedure verder kan gaan en een besluit genomen kan worden.
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Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,
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Vragen over qezichtsherkenninqsysteem

Via de media heeft de exploitant van het Henschotermeer laten weten dat er voor het controleren van

abonnementen en meerdaagse kaarten gebruik gemaakt gaat worden van een irisscan systeem. ln dat

kader wil ik de volgende vragen stellen:

Welke regels zijn er omtrent de privacy bij het gebruik van irisscan systemen, en daarmee

samenhairgend, wat zijn de wetielijke taken/bevoegdheden van de provincie om de privacy van burgers

te borgen c.q. te controleren?

Antwoord:
Oe proffiõle heeft geen taak of verantwoordelijkheid ten aanzien van dit systeem' De wetgeving (AVG)

språekt over veraniwoordelijke en venrerker. ln deze regeling zijn zogenoemde biometrische gegevens

ais type persoonsgegevens benoemd. Als provincie zijn wij geen eigenaar van het systeem en hebben

wi¡ ook geen Oemõeienis met de beelden. Wij veruverken ze immers niet, slaan ze niet op etc.

Weet GS hoe privacy gevoelige data wordt verwerkt en gewaarborgd?

- Zo ja, hoe wórdt uobrfomen Oat privacy gevoelige data wordt gehackt en op straat komt te ligger' ,'

Antwoord:
Ve rwe rki n gsvera ntwoo rde I ij ke :

Een (dece"ntrale) overheid is alleen te beschouwen als verwerkingsverantwoordelijke wanneer deze het

doel àn de middelen van de veniverking vaststelt. Voor het vaststellen van dit doel en de middelen kan

O¡voorOeetO een juridische bevoegdheìd zijn vastgesteld. Erkan-echter ook gekeken worden naar de

feîelijke invloed ðie de partij op de doelvan de vennrerking uitoefent.

Concreet: Wij stellen het doel niet vast van de gegevens die ven¡¡erkt worden, dat is de exploitant die het

betalingssysieem gebruikt. Wij stellen ook de middelen niet vast, het is immers de exploitant zelf die een

dergelilk systeem ãanschaft. (Dat heeft de overheid niet voorgeschreven).

W¡jî"Oneñ ook geen feitelijkô invloed. Het is aan de eigenaar van het betalingssysteem en de exploitant

or s"r"n een vãnnerkersóvereenkomst af te sluiten waarin ze regelen hoe ze omgaan met de

privacygevoelige gegevens die ze registreren.

Neemt GS verantwoordelijkheid voor privacy van de inwoners van de provincie?

- Zo ja, hoe ziet deze eruit? Hoe wordt PS hierbij betrokken?
-Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
ñe e¡genaar I gebruiker van het systeem is verantwoordelijk voor de juiste wijze van behandeling van de

geg"ü"ns (gelfk aan elk privé bedrijf dat camera of andere beelden maakt en opslaat)'

Wiizien geðn (weftel¡ke) aanleiding om als provinciale overheid (Gedeputeerde Staten) kennis te

moeten hebben over het sYsteem.

wie is er uiteindelijk verantwoordelijk als er een data lek plaatsvindt?

Antwoord:
ópflan de wetgeving is duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt, namelijk bij de eigenaar /
gebruiker van het sYsteem.
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