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In de commissie Ruimte van 13 december is gevraagd naar de door de rijksoverheid 
gelanceerde Brexit impact scan voor gemeenten. Als antwoord daarop kan de volgende 
informatie gegeven worden. 
 
De opties m.b.t. de Brexit liggen op dit moment allemaal open: deal, no-deal of toch blijven. 
Waarschijnlijk is meer bekend na de stemming in het Britse Lagerhuis op 21 januari. Op 24 
januari komen de ministeries van justitie, BZK en BZ met informatie voor burgerzaken. Dit 
betreft info m.b.t. de status van Britse inwoners en hoe een en ander gewijzigd gaat worden. 
Belangrijke info is natuurlijk ook hoe Britse inwoners moeten handelen bij de verkiezing van 
het Europese parlement. Deze info komt waarschijnlijk na 24 januari. Op verzoek van het 
ministerie BZK sturen wij wel al binnenkort een brief aan Britse ingezetenen van Heemstede 
die in het verleden hebben aangegeven in Nederland te willen stemmen, om hen gelet op 
die verkiezingen te attenderen op komende wijzigingen. 
Na 24 januari krijgen Britse inwoners van de IND een brief over wat er voor hen gaat 
veranderen.  
 
Het rijk heeft het voornemen om te wachten met communicatie over het onderwerp totdat 
alles duidelijk is: pas als er duidelijkheid is kan er helder gecommuniceerd worden.  
 
Gemeenten kunnen op dit moment het beste alleen inventariseren welke relaties er met het 
VK zijn. Voor gemeenten staat er vanaf 13 december een scan 
online https://brexitimpactscan.europadecentraal.nl/ . De scan is ontwikkeld samen met 
gemeenten. Relaties met het VK waar veel gemeenten door verrast werden waren op het 
gebied van data (opslag, software etc).  
De scan kent vier thema’s: interne bedrijfsvoering, burgers, lokale en regionale economie en 
internationale samenwerking. Ook wij zullen die scan uitvoeren. 
Voor bedrijven is er een aparte Brexit impact scan. 
 
Het is nu niet verstandig om maatregelen te treffen omdat er nog veel onzeker is.   
De raad zal geïnformeerd worden zodra er meer duidelijkheid is ontstaan. 
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