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Bestemmingsplan Veenkade 8 Maarssen, ter inzage 
 

Er wordt een postzegelbestemmingsplan voorbereid om de woning aan de Veenkade 8 op het perceel te kunnen 

verplaatsen. De vorm van het huidige bouwvlak laat de nieuwe situering niet toe. Het bouwvlak zal worden 

aangepast aan de nieuwe situatie. Hiermee verbetert de ruimtelijke situatie op het erf en kan een nieuwe duurzame 

woning worden gerealiseerd. 

Wij hebben besloten het ontwerp bestemmingsplan Veenkade 8, Maarssen met ingang van vrijdag 25 mei tot en 

met donderdag 5 juli 2018 ter inzage te leggen. In die periode is het voor eenieder mogelijk een zienswijze in te 

dienen. Na behandeling van de eventuele zienswijzen zal het plan ter vaststelling worden aangeboden aan de 

raad. 

 

----------------------- 

 

Functionaris gegevensbescherming 
 

Op 25 mei aanstaande treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Als uitvloeisel 

van deze wet is de gemeente verplicht om vóór 25 mei aanstaande een Functionaris Gegevensbescherming aan te 

stellen. Op grond van het collegebesluit van 15 mei, heeft het college Erwin Lelieveld, de Strategisch Controller 

van de gemeente Stichtse Vecht, benoemd tot Functionaris Gegevensverwerking. 

 

De implementatie van de AVG staat niet op zichzelf en heeft onder andere een directe relatie met 

informatiebeveiliging, processen en archivering. Afgelopen jaren is een aantal functies ontstaan rondom het 

risicovol verwerken, beheren en beveiligen van data, informatie en persoonsgegevens. 
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1 juni 2012 

De Chief Information Security Officer houdt toezicht op de informatiebeveiligingsmaatregelen. Daarnaast geeft de 

Privacy Officer juridisch advies met betrekking tot privacyvraagstukken. Tot slot is er een privacybeheerder 

gegevensverwerkingen op grond van de Wet basisregistratie personen (BRP). Nu is hier nog een Functionaris 

Gegevensbescherming bijgekomen.  

 

De Functionaris Gegevensbescherming houdt onafhankelijk toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens. 

Binnen de gemeente worden persoonsgegevens verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verschillende 

bestuursorganen. De Functionaris Gegevensbescherming behartigt de belangen van zowel de gemeente als van 

personen van wie informatie wordt verwerkt. Dit zijn voornamelijk onze inwoners en medewerkers. De gemeente is 

verplicht om de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming te publiceren en hem aan te melden bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 

----------------------- 

 


