
      
  

Ter attentie van Secretaris, 

 

Hierbij nodig ik u van harte uit voor het twaalfde Nationaal Deltacongres 

op donderdag 11 november 2021 in het MECC, Maastricht. Vanwege de 

coronamaatregelen heeft het congres dit jaar een hybride vorm. Dit betekent 

dat een beperkt aantal deelnemers fysiek aanwezig kan zijn in het 

congrescentrum. Bij uw registratie kunt u aangeven of u in aanmerking wilt 

komen voor een plek in het MECC middels een loting. Daarnaast kunnen alle 

leden van de Deltacommunity online deelnemen. Er is voor alle deelnemers een 

aantrekkelijk en gevarieerd programma. 

 

Onze aanwezigheid in Limburg heeft dit jaar een extra dimensie vanwege de 

overstromingen in juli. De watersnood maakt duidelijk hoe groot de noodzaak is 

om stevig door te pakken met het Deltaprogramma. Wij moeten in alle delen 

van ons land voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden die vanwege de 

klimaatverandering vaker gaan voorkomen. Het is belangrijk dat we eens per 

jaar met de hele deltacommunity samenkomen om kennis en informatie uit te 

wisselen. 

 

Het hoofdthema van dit Deltacongres is: ‘Water als sturend principe’. 

Nederland gaat de komende decennia op de schop. Wat betekent het als water 

het uitgangspunt vormt? Hoe kunnen we de nieuwe woningen op een veilige en 

klimaatbestendige manier bouwen? Hoe zorgen we voor voldoende beschikbaar 

zoetwater en voor welke uitdagingen staan we daarbij? Hoe richten we ons land 

zo in dat we de weersextremen beter kunnen opvangen? Alle aspecten komen 

tijdens dit Deltacongres aan bod. 

 

Programma 

Vanaf 9.30 uur opent het congrescentrum MECC haar deuren en is het 

Deltacongres online te volgen via het Deltacongresplatform. Online kunt u alvast 

deelnemen aan sessies, georganiseerd en geïnitieerd door een aantal betrokken 

partijen. 

 

Tijdens de plenaire opening onder leiding van Brecht van Hulten vertellen 

inwoners uit Limburg over hun ervaringen met het water. De minister van 

Infrastructuur en Waterstaat is aanwezig en geeft een speech. In een 

panelgesprek bespreken we de rol van water bij de diverse grote opgaven voor 

bijvoorbeeld de woningbouw en de landbouwtransitie. 

 

In de Deltafilm belichten de bestuurders van de koepelorganisaties innovaties 

op het gebied van waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. En 

natuurlijk volgt de uitreiking van Het Zonnetje voor een in het oog springend 

project. U kunt binnenkort stemmen op een van de drie genomineerden! 

 

Vanwege de coronabeperkingen is er dit jaar helaas geen Deltaparade. In het 

MECC is er wel een ontmoetingsplein waar de aanwezige deelnemers op gepaste 

afstand met elkaar in gesprek kunnen. Tijdens de ontvangst, lunch en borrel 

verzorgt Grietje Evenwel – onze reporter op het Deltacongres – een live verslag 



en interviews op het ontmoetingsplein voor onze online deelnemers. Daarnaast 

bieden we verdeeld over twee rondes elf inhoudelijke parallelsessies aan, 

waarvan een aantal alleen online te volgen is. 

 

In het kort: 

09.30 - 10.30 uur: 

09.30 - 10.30 uur: 

10.30 - 11.45 uur: 

 

11.45 - 13.00 uur: 

13.00 - 14.15 uur: 

14.15 - 14.45 uur:   

14.45 - 16.00 uur: 

16.00 - 17.00 uur: 

Inloop voor deelnemers op locatie 

Online voorprogramma 

Plenair programma – live vanuit het MECC en online 

rechtstreeks te volgen 

Pauze – online live verslag vanaf ontmoetingsplein 

Parallelsessies ronde 1 

Pauze - online live verslag vanaf ontmoetingsplein 

Parallelsessies ronde 2 

(virtuele) Borrel - online live verslag vanaf 

ontmoetingsplein 

 

Meer informatie over het programma van het Deltacongres vindt u hier. 

 

Aanmelden 

Het (online) Deltacongres is alleen toegankelijk als u zich vooraf aanmeldt! Er is 

een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in het MECC, bij uw registratie kunt u 

aangeven of u graag ter plekke aanwezig wilt zijn. Na een loting ontvangen de 

deelnemers die naar Maastricht kunnen komen persoonlijk bericht. De 

aanmelding voor het MECC kan tot en met vrijdag 1 oktober via 

onderstaande button. Aanmelden voor het online Deltacongres kan tot en met 

maandag 1 november. 

Aanmelden 

 

 

 

Enkele dagen voor het congres ontvangt u een e-mail met informatie voor 

toegang. Mochten er aanvullende toegangseisen zijn dan hoort u dat van de 

organisatie. 

 

Uiteraard zijn uw collega's of medewerkers ook van harte welkom om deel te 

nemen. Zij kunnen zich aanmelden via deze link. 

 

Ik hoop dat u erbij bent op 11 november! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Glas 

Deltacommissaris 

Deze e-mail is verstuurd door We-Invite BV in opdracht van Staf deltacommissaris. Stelt u geen prijs op 
deze mailing(s) of wilt u zich afmelden voor het Nationaal Deltacongres 2021? Klik dan op deze link.  

  

   

   

 

https://www.deltaprogramma.nl/nationaaldeltacongres/2021
https://nationaaldeltacongres2021.we-invite.eu/#/events/yUMXkfDGPpRbNBHWmYXAjK48sg3bV1KSCGipdz9wc8W7kjUsYEevOyVTiu2P/detail?token=viikQ9ALkYNV2vuAzZBngbBhgxjsI6vd0eDVIMeUV1gz8ss51O6dG8DsH9Vk
https://nationaaldeltacongres2021.we-invite.eu/
https://nationaaldeltacongres2021.we-invite.eu/#/events/yUMXkfDGPpRbNBHWmYXAjK48sg3bV1KSCGipdz9wc8W7kjUsYEevOyVTiu2P/detail/uitschrijven?token=viikQ9ALkYNV2vuAzZBngbBhgxjsI6vd0eDVIMeUV1gz8ss51O6dG8DsH9Vk
https://nationaaldeltacongres2021.we-invite.eu/#/events/yUMXkfDGPpRbNBHWmYXAjK48sg3bV1KSCGipdz9wc8W7kjUsYEevOyVTiu2P/detail/uitschrijven?token=viikQ9ALkYNV2vuAzZBngbBhgxjsI6vd0eDVIMeUV1gz8ss51O6dG8DsH9Vk

