Meest gestelde vragen
over C-keringen

Aanleiding

1. Programmeren voormalige C-keringen

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe normen

Vraag: Wanneer worden de C-keringen

voor waterveiligheid is in de wet opgenomen dat

geprogrammeerd?

de meeste primaire C-keringen, de zogenaamde
achterliggende keringen, hun status als primaire

Antwoord: Voor het programma 2021-2026 kunnen

kering verliezen. Zij hebben per 1 januari 2017 de

de voormalige C-keringen nog één keer worden

status van regionale kering gekregen. Voor deze

aangemeld. De intentie is om alle voormalige

keringen dient de provincie uiterlijk 1 januari 2019

C-keringen in het programma 2021-2026 op te

een nieuwe norm vast te stellen.

nemen. Op deze manier kan worden voldaan aan
de provinciale eis dat de voormalige C-keringen

In de Waterwet is geregeld dat deze keringen,

uiterlijk in 2030 aan de nieuwe provinciale norm

als ze bij de derde toetsronde niet aan de norm

voldoen. Ook komt er dan een eind in zicht van

voldoen, nog één keer recht hebben op subsidie

deze ‘overgangsregeling’.

voor de versterking van de kering om te voldoen
aan de nieuwe provinciale norm. Dit is een

2. Geldigheid LRT-3 oordeel

zogenaamde ‘overgangsregeling’. De voormalige
C-keringen waar het om gaat zijn in Bijlage VI bij

Vraag: Tot wanneer is het LRT-3 oordeel van de

het Waterbesluit opgenomen.

voormalige C-keringen geldig?

Hieronder vind je een aantal Q&A’s over:

Antwoord: Het LRT-3 oordeel van de voormalige

1. Het programmeren van de voormalige

C-keringen blijft geldig als grondslag voor de

C-keringen

subsidieverlening. Voor de primaire keringen geldt

2. Geldigheid van het LRT-3 oordeel

dat ze uiterlijk 2023 beoordeeld moeten worden aan

3. Procedure voor het Projectplan Waterwet

de nieuwe norm. Voor de voormalige C-keringen

4. M.e.r.-plicht

geldt dat niet: het oordeel blijft geldig. Wel is
afgesproken dat de projecten in programma

De Stuurgroep HWBP heeft op 20 maart 2019
over deze punten besloten (bijlage 6.b.1).

2021-2026 geprogrammeerd worden.

3. Procedure Projectplan Waterwet

4. M.e.r. plicht

Vraag: Is voor een PPWW bij een regionale kering

Vraag: Dient er voor een regionale kering/

ook goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig?

voormalige C-keringen een m.e.r. te worden
opgesteld?

Antwoord: Nee. Het HWBP volgt de eisen van de
Waterwet: goedkeuring door GS is alleen nodig

Antwoord: Voor wat betreft de m.e.r.-plicht is er

bij een primaire kering, of als de kering door de

geen verschil tussen primaire en regionale keringen.

provincie is aangewezen in een verordening.

Als er een PPWW wordt worden opgesteld, dan

In de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming

dient er in ieder geval een m.e.r.-beoordeling te

2014 staat weliswaar dat er voor een aanvraag

worden uitgevoerd. Het maakt hierbij niet uit of

van een subsidie voor de realisatiefase een ‘door

het een PPWW voor een primaire of een regionale

Gedeputeerde Staten goedgekeurd projectplan,

kering is. In de m.e.r.-beoordeling wordt vervolgens

dan wel het vastgestelde inpassingsplan’ nodig is

naar een aantal criteria gekeken om te beoordelen

(art. 6 lid 5). Als je de letter van de subsidieregeling

of er mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor

volgt, zou goedkeuring van het PPWW door GS

het milieu kunnen optreden. Als dat geval is, dient

dus nodig zijn, maar dat is niet in de geest van de

er een m.e.r. opgesteld te worden.

regeling. De Stuurgroep heeft daarom besloten
dat goedkeuring van GS voor de voormalige
C-keringen niet nodig is.
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