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Geachte heer, mevrouw, 

Op 3 oktober 2013 heeft de gemeenteraad, met inachtneming van de zienswijzen, de 
herindelingsregeling voor de correctie van de gemeentegrens tussen Haarlemmermeer en 
Amsterdam definitief vastgesteld. In de herindelingsregeling wordt de gemeentegrens 
gecorrigeerd van de buitenoever van de Ringvaart naar het midden van de Ringvaart. Dit 
betekent dat per 1 januari 2014 uw woonboot niet meer in de gemeente Haarlemmermeer 
ligt, maar in de gemeente Amsterdam en dat u dus inwoner wordt van die gemeente. 

Wij begrijpen dat het voor u, die zich verbonden voelt met onze gemeente, geen vrije keus is 
om inwoner van de gemeente Amsterdam te worden en de daarmee gepaard gaande 
consequenties te moeten aanvaarden. Dit hebben wij ook meegenomen bij de afweging om 
deze herindelingsregeling vast te stellen. Echter vanwege de belangrijke infrastructurele 
projecten die de komende jaren langs de Ringvaart aan de zijde van Amsterdam worden 
uitgevoerd en de wenselijkheid om de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor deze 
projecten, de woonboten en de aangrenzende oever bij één overheid onder te brengen, 
hebben wij voor de pragmatische oplossing van een grenscorrectie gekozen. 

Nieuw adres 
U heeft nu een adres in Haarlemmermeer. Per 1 januari 2014 krijgt u een Amsterdams 
adres. De gemeente Amsterdam heeft het voornemen de oude adressen van vóór de 
wettelijk verplichte invoering van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen te 
gebruiken. Hiervoor moet de gemeente Amsterdam nog een definitief besluit nemen. De 
verwachting is dat dit eind november gebeurt. Meer informatie over uw nieuwe adres kunt u 
eind november/begin december 2013 van de gemeente Amsterdam verwachten. 
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Onkostenvergoeding 
Omdat u een nieuw adres krijgt, heeft u overeenkomstig het besluit van Burgemeester en 
Wethouders (opgenomen in het Raadsbesluit 2013.0062055 d.d. 3 oktober 2013) recht op 
een tegemoetkoming van € 55,- per huishouden of bedrijf. De tegemoetkoming kunt u 
aanvragen door bijgevoegd formulier volledig ingevuld en ondertekend zo spoedig mogelijk 
te retourneren. U kunt hiervoor de antwoordenvelop gebruiken. Na ontvangst van het 
formulier maken wij het bedrag van € 55,- aan u over. 

Inschrijving Gemeentelijke Basisadministratie 
Normaal gesproken zou u bij 'vertrek' naar een andere gemeente zelf uw nieuwe adres 
moeten doorgeven aan de nieuwe woongemeente. In dit geval schrijven wij u per 
1 januari 2014 automatisch in bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de 
gemeente Amsterdam met uw nieuwe adres. U hoeft hiervoor dus geen actie te 
ondernemen. Uw nieuwe adres wordt bij deze inschrijving ook automatisch doorgegeven 
aan andere overheidsinstanties, zoals de Sociale verzekeringsbank, de Belastingdienst, 
Pensioenfondsen en de Rijksdienst voor het wegverkeer. 

Ligplaatsontheffing 
Om met uw woonboot in de Ringvaart te mogen liggen, heeft u van de gemeente 
Haarlemmermeer een ontheffing gekregen. De verleende ontheffing dragen wij over aan de 
gemeente Amsterdam. U hoeft deze dus niet opnieuw aan te vragen. 

Speciale voorzieningen 
Indien u op dit moment een beroep doet op bijvoorbeeld het Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen (Bbz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en 
bijstand (Wwb), hulp bij het huishouden (Hbh) of een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in 
uw bezit heeft dan nemen wij op korte termijn schriftelijk of persoonlijk contact met u op om 
te bespreken hoe wij de overgang naar de gemeente Amsterdam zo soepel mogelijk kunnen 
laten verlopen. Hierbij wordt zoveel mogelijk individueel naar maatwerkoplossingen gezocht 
die aansluiten op uw behoefte. 

Planologische gevolgen 
De correctie van de gemeentegrens heeft geen planologische gevolgen. Het 
bestemmingsplan van de gemeente Haarlemmermeer voor het betreffende gedeelte van de 
Ringvaart wordt één op één overgenomen door de gemeente Amsterdam. De bestaande 
rechten worden dus gerespecteerd. Voor zowel de gemeente Haarlemmermeer als voor de 
gemeente Amsterdam geldt echter dat beleidswijzigingen in de toekomst nimmer uitgesloten 
kunnen worden. Belanghebbenden hebben dan altijd de mogelijkheid ten aanzien van 
bestemmingsplannen zienswijzen kenbaar te maken. 

Gemeentelijke belastingen 
Omdat u per 1 januari 2014 inwoner bent van de gemeente Amsterdam zijn met ingang van 
die datum ook de gemeentelijke belastingen van Amsterdam van toepassing. 
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Contactpersonen 
Mocht u vragen hebben aan de gemeente Haarlemmermeer dan kunt u contact opnemen  
met Nicole de Leeuw. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0900 1852 of per e-mail  
nicole.de.leeuw@haarlemmermeer.nl 

Mocht u vragen hebben aan de gemeente Amsterdam dan kunt u terecht bij het Centraal  
Informatiepunt Ringvaartdijk-Oost, Marian Hoppenbrouwers en Frans van Doorn. Zij zijn  
bereikbaar via telefoonnummer 020 608 2108 of op het e-mailadres  
rinqvaartdiikoost(5)waternet.nl 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente^Haarlemmermeer, 
de secretaris, yqe burgemeester, 

C^rerCjH.J^eru^ffian .N. Weterings 




