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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1803
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over het openbaar maken van de adressen van PAS-melders
(ingezonden 28 januari 2021).
Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
(ontvangen 25 februari 2021).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van Raad van State inzake het
openbaar maken van de locatiegegevens van PAS-melders?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Welke vervolgstappen heeft u voor ogen?
Antwoord 2
Ik hecht belang aan het opvolgen van de uitspraak van de Raad van State
door de gevraagde locatiegegevens openbaar te maken. De noodzakelijke
stappen hiertoe vergen een doorlooptijd van enkele weken: ik verwacht de
gegevens in de loop van maart openbaar te kunnen maken en ik heb de
PAS-melders hierover per brief geïnformeerd. Tegelijkertijd zet ik onverminderde actie op het legaliseren van de meldingen. Als het parlement het
wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering aanneemt, krijgt het
kabinet de opdracht een legaliseringsprogramma in te richten. Daarmee
hebben initiatiefnemers nog meer zekerheid dat hun activiteit wordt
gelegaliseerd en de problematiek wordt opgelost.
Vraag 3
Hoe gaat u zorgen voor voldoende bescherming van de privacy en de
veiligheid van de PAS-melders en hun gezinnen?
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Antwoord 3
Op grond van de uitspraak worden enkel de locatiegegevens van de bedrijven
openbaar gemaakt. De persoonsgegevens van de initiatiefnemers blijven
gelakt. Daarmee is de bescherming van de privacy binnen de kaders van de
wet maximaal vormgegeven.
Vraag 4
Ziet u mogelijkheden om alleen kaartbeelden te verstrekken en niet een lijst
met namen en adressen?
Antwoord 4
Ja. Op grond van de uitspraak worden alleen de locatiegegevens van de
PAS-meldingen, dat wil zeggen kaartbeelden, openbaar gemaakt. De naam en
adresgegevens van de PAS melders worden niet openbaar gemaakt.
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