
 
 
 

 

Persoonlijke uitnodiging  

Geachte ,  
 
Met veel genoegen nodig ik u uit deel te nemen aan het elfde Nationaal Deltacongres op 
donderdag 12 november 2020.  
 
Het Deltacongres is voor de deltacommunity hét jaarlijkse moment om elkaar te zien, met 

elkaar in gesprek te gaan en kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen rond het 
Deltaprogramma. Het congres wordt georganiseerd samen met de partners in het Nationaal 
Deltaprogramma: Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en het Rijk. 
 
Wij vinden het belangrijk dat wij elkaar blijven ontmoeten en inspireren, ondanks de 

beperkingen door de coronamaatregelen. Daarom wordt het congres dit jaar voor het eerst 
online gehouden en via een livestream uitgezonden. 
 
LET OP: u moet zich voor het online congres, net als bij het fysieke congres, aanmelden 
om deel te kunnen nemen! 
 
Ook het op Prinsjesdag verschenen Deltaprogramma 2021 is bijzonder. Hierin staan de 

uitkomsten van het proces van de eerste zesjaarlijkse herijking, met de voorstellen voor 
herijkte deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Het laat zien dat de ingezette koers de 
goede is, maar ook dat het nodig is om het werken aan de delta te versnellen en te 
intensiveren. De opgave wordt alleen maar groter als we naar de toekomst kijken. Volop 
zaken om over (bij) te praten tijdens het congres. 

 
Programma 

 
De Delta Draait Door 
Om 12.30 uur start de plenaire uitzending van 'De Delta Draait Door'. Rens de Jong is 
gespreksleider en bespreekt de actualiteiten in het Deltaprogramma met de gasten van de 
dag. Ik ben daarbij zijn tafelheer.  
 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/RUKhC99JAmI7zJJSoex-J?domain=evite-sendmail.nl
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Onze gasten zijn Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
Annemieke Nijhof, algemeen directeur van Deltares, Jeroen Haan, dijkgraaf en vice-
voorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater, Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW en 

NOS-weerman, meteoroloog en glacioloog, Peter Kuipers Munneke. Tijdens de uitzending 
maken we diverse digitale uitstapjes door Nederland. 
 
Inhoudelijke sessies 
Hierna volgen twee ronden met - dit jaar in totaal acht - inhoudelijke sessies over de 
verschillende thema's binnen het Nationaal Deltaprogramma. Ronde 1 is van 13.45 uur tot 

14.45 uur en ronde 2 is van 15.00 uur tot 16.15 uur.  
 
De thema's zijn veelzijdig. Droogte, Klimaatbestendige woningbouw, Integraal 
Riviermanagement, Ruimtelijke adaptatie & de energietransitie, Hittestress en 
Zeespiegelstijging komen aan de orde. Eén sessie geeft een internationaal perspectief op 
het Deltaprogramma en ook kunt u zien hoe de initiatiefnemers van 'de Salon' een nieuwe 
gemeenschappelijke basis leggen voor het - als één gezamenlijke overheid - behalen van 

doelen uit het Nationaal Deltaprogramma onder de nieuwe Omgevingswet. Voor meer 
informatie over de inhoudelijke sessies en het verdere programma van het Deltacongres, 
klik hier. 
 
Zonnetje en online themacafés 
Om 16.15 uur sluit ik het congres plenair en persoonlijk af met de uitreiking van het 
Zonnetje. U kunt dit jaar, voorafgaand aan het congres, stemmen op een van de drie 

genomineerde projecten! Meer informatie hierover volgt binnenkort. Daarna kunt u online 
borrelen in themacafés om verdiepende gesprekken te voeren onder leiding van diverse aan 
het Deltaprogramma verbonden organisaties. U kunt ook uw netwerk uitbreiden door deel 
te nemen aan een of meerdere speeddates. 
 
Aanmelden 

U kunt zich tot en met donderdag 5 november aanmelden via deze persoonlijke link. 
Enkele dagen voor het congres krijgt u een e-mail met informatie om toegang te krijgen tot 
het online congres. 
 

Het online Deltacongres is alleen toegankelijk als u zich hiervoor aanmeldt! Uiteraard zijn 
uw collega's of medewerkers ook van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden 
via www.deltaprogramma.nl/nationaaldeltacongres/2020. 

 
Voor meer informatie over het programma van het Deltacongres, klik hier. 
 
Ik hoop u op 12 november online te verwelkomen!  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Peter Glas 
Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma 
 
 
Afmelden 

Indien u geen gebruik wenst te maken van deze uitnodiging dan verzoeken wij u dat aan te 
geven via deze link. 

 

   

   

Indien klikken op de link niet mocht lukken, knip en plak dan de volgende link in uw browser:  

https://www.evite-sendmail.nl/deltacom/deltc_20/web/deltc_20_aanmelden.php?uitn_nummer=FV09164 
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De e-mail is verstuurd door Evite Services BV (Bocht van Guinea 25, Den Haag) in opdracht van Staf 

deltacommissaris. Mocht u geen prijs stellen op deze mailing(s), klik dan hier om u af te melden voor verdere 

mailings rond dit evenement. 
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