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Geachte heer Janssen,

De Stuurgroep D¡jkversterking Centraal Holland heeft het g€noegen u het voorstelvoor de
normering van de C-waterkeringen in dijkring 14,15 en 44 aan te bieden. Het voorstel, dat
als bijlage bij deze brief is gavoegd, is vaslgesteld in de stuurgroepvergadering van 3
december 20I5.

Mijlpaal voor do veiligheid in Centraal Holland
ln het regioproces van het Deltaprogramma Rivieren is uitgewerkt, dat de veiligheid voor
Centraal Holland beter kan worden gerealiseerd door verbetering van de categorie A-
keringen langs de Neder-Rijn en Lek. De categorie C-keringen verliezen dan hun primaire
status. Dit was het uitgangspunt voor het project Dijkversterking Centraal Holland van de
samenwerkingspartners Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Amstel,
Gooien Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat Midden
Nederland.

ln dit projecl wordt ook uitgewerkt welke functie de C-keringen na afwaardering hebben in
het regionale systeem en welke eisen daarbij horen. Die uitwerking staat in het
normeringsvoorstel, dat een belangrijke mijlpaaf is voor het dijkversterkingsproject en
daarmee voor de veiligheid in Centraal Holland. De provincies en het Ðirectoraat Generaal
Ruimte en Water, als bevoegd g€zag voor het norm€ren van regionale waterkeringen, zijn
nauw belrokken geweest bij de totstandkoming van dit normeringsvoorstel.

Resultaten beduurlljke con¡u ltatie
Ter bestendiging van het normeringsvoorstel heeft het project in januari de belrokken
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gemeenten en andere overheden geconsulteerd. Op 21 januarijl. is dit onder meer aan de
orde geweest tijdens een breed bestuurlijk overleg. De resultaten uit deze informele
consultatieronde hebben wij verzameld en samengevoegd. Deze vindt u in de tweede
bijlage, Wij nodigen u uit deze resultaten ín uw ovenregingen ta betrekken.

Deze brief en de resultaten uit de consultatieronde sturen wij ter informatie aan de betrokken
gemeenten.

Opname in Waterverordening of Watorbesluit
lk verzoek u het normeringsvoorstelop te nemen in uw Provincíale Waterverordening"
Voor vragen over hat normeringsvoorstelof het vervolg kunt u terecht bij
Projectmanager van het project

Hoogachtend,
de Stuurgroep Dijkversterking Centraal Holland

P.J.M. Poelmann
Voorzitter

Biilaoen:
1. Onderbouwing bij het voorstel om de huidige C-keringen te norm€r€n als regionale waterkeringen
2. Resultaten bestuurliike consultatieronde.

Düc brlcf i¡ gclilkt¡¡dig vcr¡ondcn een:
College Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
College Gedeputeerde Sùaten provincie Zuid Holland
College Gedeputeerde Staten provincie Noord Holland
Ministerie van lnfrastructuur en Milieu

Ean koplc van dcze brlcf gaat naar:
De betrokken gêms€nt€n bij dit normvoorstel
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