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Aanleiding 

De Omgevingsdienst NHN (OD NHN) dient als overheidsinstantie zorgvuldig om te gaan met 
persoonsgegevens. De OD NHN verwerkt bij de uitoefening van haar taken veel informatie voor de 
deelnemende gemeenten en de provincie. Niet alleen persoonlijke informatie van de inwoners, 
maar ook van andere burgers, medewerkers, externen ketenpartners en zakenrelaties.  

 
De organisatie moet passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om 
onrechtmatige toegang tot deze persoonsgegevens tegen te gaan en daardoor onrechtmatig 
gebruik van deze persoonsgegevens te voorkomen. Daarnaast heeft de organisatie bij de 

uitvoering van haar taken ook te maken met tal van privacyregels in de sectorspecifieke 
wetgeving. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting van de processen en systemen van de OD 
NHN.  
 

De FG brengt jaarlijks een verslag uit aan de verwerkingsverantwoordelijke van zijn 
werkzaamheden en bevindingen en doet hij naar aanleiding daarvan aanbevelingen.  
 

Doel van de memo 

Het Algemeen Bestuur te informeren.  
 

Achtergrondinformatie 

Bij de OD NHN zijn de verplichtingen rondom de AVG voldoende geïmplementeerd en hierbij 

voldoet de OPD NHN aan haar wettelijke verplichtingen. 
  
Van belang is, dat de organisatie continue deze verplichtingen blijft onderhouden. Onder andere 
door het up-to-date houden van de bewustwording van het personeel, zorgdragen voor het op orde 

hebben en houden van de primaire AVG huishouding -in de vorm het uitvoeren van DPIA’s* en het 
actueel houden van het verwerkingsregister en het datalekregister. 
 
 
*) Een DPIA (Data Protection Impact Asesment) is een instrument om vooraf privacy risico’s van een 

gegevensverwerking in kaart te brengen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te 

verkleinen.  

 

Gevraagd 

Kennis te nemen van de Jaarrapportage Gegevensbescherming 15 juni 2020 – 15 maart 2021 
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