
 
 
 

 

Uitnodiging   

 
Geachte relatie,  
 
Hierbij nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Deltacongres op 
donderdag 1 november 2018 in de IJsselhallen in Zwolle. Vanaf 9.45 uur staan de 
deuren open om de deltacommunity te ontvangen. De plenaire opening start om 11.00 
uur. Het negende Deltacongres wordt extra bijzonder. 

 
Belangrijk thema is het tijdig aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. Hoe 

bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm 
zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor 
kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we 
tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, 

waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre 
toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging?  
 
Sprekers zijn onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van 
Nieuwenhuizen, architect Reinier de Graaf, partner van het Office for Metropolitan 
Architecture (OMA), en journalist en auteur Tracy Metz.  
 

’s Middags kunt u deelnemen aan parallelsessies over zeespiegelstijging, de toekomst van 
het riviersysteem, omgevingsvisies en het Deltaprogramma, over zoetwater en ruimtelijke 
adaptie en over de stap van stresstest naar risicodialoog. In de bijgesloten programmaflyer 
leest u meer over de parallelsessies.  
 
De Deltaparade is de gehele dag de centrale ontmoetingsplek. Voor actuele informatie, 

innovaties en contacten kunt u hier terecht bij een van de stands van de gebieden en 

thema’s van het Deltaprogramma en aanverwante projecten en programma’s. Dit jaar zijn 
er maar liefst vier theaters waar korte presentaties, workshops en gesprekken zijn 
geprogrammeerd. Het programma kunt u lezen op http://deltacongres.deltacommissaris.nl 
 
Samen met de partners in het Deltaprogramma (Unie van Waterschappen, Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat) vind ik het belangrijk om één keer per jaar de hele deltacommunity bij elkaar 

 

https://www.deltacommissaris.nl/binaries/deltacommissaris/documenten/publicaties/2018/08/20/programma-nationaal-deltacongres-2018/Programma_Nationaal_Deltacongres_2018.pdf
http://deltacongres.deltacommissaris.nl/


te brengen om kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen, elkaar te zien en met 
elkaar in gesprek te kunnen gaan. Dit doen we op de eerste donderdag van november, het 
moment tussen de presentatie van het Deltaprogramma 2019 op Prinsjesdag en de 

behandeling daarvan in de Tweede Kamer.  
 
Het wordt dit jaar een bijzonder congres. Het is tien jaar na het advies van de tweede 
Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman en het zal mijn laatste Deltacongres als 
deltacommissaris zijn. Tijdens het congres zal ik afscheid nemen van de deltacommunity, 
omdat ik in november met pensioen ga. Ik ben blij dat er een opvolger zal aantreden. 

 
Zoals elk jaar druk ik u ook dit jaar weer graag de hand, maar nu dus ook om persoonlijk 
afscheid te nemen.  
 
Aanmelden 
U kunt zich tot en met dinsdag 23 oktober aanmelden met de volgende code 
FV09164 

 
Via deze directe link of deltacongres.deltacommissaris.nl  
 
Uiteraard zijn uw collega's of medewerkers ook van harte welkom. Zij kunnen zich 
aanmelden via dezelfde website.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
Wim Kuijken 
Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma 
 
 
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_18/web/deltc_18_aanmelden.php?uitn_nummer=FV09164 

 

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 het Nationaal Deltacongres. 
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