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Uitnodiging

Deltacommissaris Wim Kuijken heeft het genoegen u uit te nodigen voor het  
Tweede Nationaal Deltacongres dat op  donderdag 3 november 2011 in het Amsterdam RAI 
Convention Centre (tijdens de International Water Week) plaatsvindt.

Het Deltacongres staat in het teken van de tweede rapportage van het Deltaprogramma, het 
DP2012, dat op 20 september 2011 (Prinsjesdag) verschijnt. Hierin staan de veiligheid van ons  
land en een adequate zoetwatervoorziening nu en in de toekomst centraal.

Gedurende de ochtend komen prominente sprekers aan het woord. Zij reflecteren vanuit een 
breed perspectief op de onderwerpen in het Deltaprogramma en op de bijzondere aanpak van 
het  programma. 

In het middagprogramma wordt in het plenaire deel de aandacht op waterveiligheid,  
zoetwatervoorziening en de invulling van adaptief deltamanagement gericht. Daarnaast is 
er ruim tijd en gelegenheid om op interactieve en informele wijze kennis en ervaringen uit te 
wisselen op de Deltaparade. Alle negen deelprogramma’s van het Deltaprogramma presenteren 
zich. Iedereen kan hier zien waar het Deltaprogramma voor staat en wat de vorderingen zijn.  
De deelprogramma’s zijn: Veiligheid, Zoetwater, Nieuwbouw en Herstructurering, Wadden- 
gebied, Kust, IJsselmeergebied, Rivieren, Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta. 
De Deltaparade staat dit jaar op de grote tentoonstelling “Integrated Aqua Solutions”  
(van 1 t/m 4 november) in het kader van de International Water Week.

Wie kunt u ontmoeten?
Bewindspersonen, kamerleden, gedeputeerden, dijkgraven, wethouders, burgemeesters, 
bestuurlijk en technisch deskundigen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven,  
maatschappelijke organisaties en direct betrokken medewerkers bij het Deltaprogramma.  
Kortom iedereen die te maken heeft met het Deltaprogramma kunt u op het Deltacongres 
ontmoeten.
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09.00 uur Ontvangt en registratie

10.00 uur Aanvang programma

  Na het welkomstwoord van de deltacommissaris en gastheer Wim Kuijken zal de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma, dit Tweede Nationaal 

Deltacongres openen.

  Daarna volgt een interview door dagvoorzitter Eva Kuit met Renée Jones - Bos 

(ambassadeur voor Nederland in de Verenigde Staten van Amerika), Ed Nijpels 

(voorzitter NLingenieurs) en Salomon Kroonenberg (emeritus hoogleraar geologie 

TUDelft) over de kansen en risico’s van de aanpak van het Deltaprogramma.

  Marc Lammers, oud-bondscoach van het Nederlands vrouwen hockeyteam, geeft een 

presentatie over hoe teams succes kunnen behalen.

  Aansluitend volgt een interview over de voorstellen van het Topteam Water en de  

wijze waarop deze in het Deltaprogramma gerealiseerd kunnen worden met  

Koos van Oord (voorzitter Topteam Water), Jan Bout (kwartiermaker Topsector Water),  

Ina Adema (voorzitter van de VNG subcommissie Water), Jan Hendrik Dronkers 

(Directeur-Generaal Rijkswaterstaat), Peter Glas (voorzitter Unie van Waterschappen) en 

Co Verdaas (bestuurslid Interprovinciaal Overleg). 

  Vervolgens zal Ap Verheggen, creatief kunstenaar, een presentatie geven over cultuur  

en klimaat.

  De ochtend wordt afgesloten door Minister-President Mark Rutte.  

12.30 uur    Lunchbuffet  
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12.30 uur    Opening van de Deltaparade door Minister-President Mark Rutte  

14.00 uur Parallel aan de Deltaparade vindt een drietal gesprekken in het Auditorium plaats

  Ans van den Bosch (programmadirecteur Deltaprogramma Zoetwater), geeft een 

inleiding over water en droogte. 

  Daarna gaat Eva Kuit hierover in gesprek met Theo Schmitz (directeur Vewin), Albert 

Jan Maat (voorzitter LTO Nederland), Tanja Klip-Martin (gedeputeerde Water provincie 

Drenthe), Johan van de Gronden (directeur Wereld Natuur Fonds) en Lambert Verheijen 

(dijkgraaf Waterschap Aa en Maas).

  De discussie over adaptief deltamanagement wordt ingeleid door Maarten van der Vlist 

(topspecialist van de Waterdienst van Rijkswaterstaat). 

  Vervolgens zullen Andries Heidema (voorzitter van de VNG commissie Ruimte 

en Wonen), Annemarie Moons (dijkgraaf Waterschap Vallei & Eem), Luzette 

Wagenaar-Kroon (wethouder Water Gemeente Drechterland) en Jean-Luc Beguin  

(Hoofdingenieur-directeur Rijkwaterstaat Dienst Limburg) hierover in gesprek gaan.

  Bert Naarding (programmadirecteur Deltaprogramma Veiligheid), leidt het onderwerp 

veiligheid in theorie en praktijk in, waarna Chris Kuijpers (Directeur-Generaal Ruimte en 

Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu), Co Verdaas (gedeputeerde Water 

provincie Gelderland), Han Vrijling (hoogleraar waterbouwkunde TU-Delft) en Paul van 

Erkelens (dijkgraaf Wetterskip Fryslân) hierover in discussie gaan.

 Na iedere discussie zal Maarten Hajer (directeur van het Planbureau voor de    

 Leefomgeving) een korte reflectie geven.

  Niels Blomberg (waterdichter van het waterschap Zuiderzeeland) en Wim Kuijken sluiten 

het Deltacongres af.

17.00 uur  Napraten met een drankje en hapje op de Deltaparade

Programma (middag)



Aanmelden

U kunt zich vóór 20 oktober 2011 online aanmelden voor het Tweede Nationaal Deltacongres. 
Ga hiervoor naar: www.deltacommissaris.nl 

Voor vragen over uw registratie kunt u contact opnemen met de RAI Registratie Helpdesk via 
registration@rai.nl

Mocht u zelf verhinderd zijn: uw medewerker(s) / collega’s zijn uiteraard ook van harte welkom. 
Zij moeten zich alleen ook van te voren online registreren.

Meer informatie

www.deltacommissaris.nl 
info@nationaaldeltacongres.nl

6  | Uitnodiging Tweede Nationaal Deltacongres



Uitnodiging Tweede Nationaal Deltacongres | 7

International Water Week  
(29 oktober – 4 november 2011)

Het Tweede Nationaal Deltacongres vindt plaats tijdens de International Water Week 
Amsterdam 2011: een week waarin internationale en nationale professionals en bestuurders 
die betrokken zijn bij water in al zijn facetten, bij elkaar komen en informatie uitwisselen. 
De International Water Week 2011 heeft als doel succesvolle, duurzame en geïntegreerde 
oplossingen van wereldwijde waterproblematieken te bespreken en te verspreiden.
Programmaonderdelen tijdens de International Water Week zijn o.a.

•	 	Beurs Aquatech Amsterdam 
•	 	Tentoonstelling Integrated Aqua Solutions en Aquastage  

(inclusief de Deltaparade van 1 tot en met 4 november) 
•	 	Congressen (Aquaterra, Aquainnovation en Aquaindustry)
•	 	Delegaties en excursies
•	 	Publieksactiviteiten

Informatie International Water Week

www.internationalwaterweek.com 
Als u zich registreert voor het Tweede Nationaal Deltacongres kunt u met korting deelnemen 
aan de International Water Week Conference en heeft u gratis toegang tot de beurzen Aquatech 
Amsterdam en HortiFair.



Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal 

programma. Rijksoverheid, provincies, 

gemeenten, waterschappen werken hierin 

samen met inbreng van de maatschappelijke 

organisaties en bedrijfsleven. Het doel is om 

Nederland ook voor de volgende generaties te 

beschermen tegen hoog water en te zorgen  

voor voldoende zoetwater.

Het Deltaprogramma kent negen 

deelprogramma’s:

•	 Veiligheid

•	 Zoetwater

•	 Nieuwbouw	en	Herstructurering

•	 Rijnmond-Drechtsteden

•	 Zuidwestelijke	Delta

•	 IJsselmeergebied

•	 Rivieren

•	 Kust

•	 Waddengebied

Het Deltaprogramma staat onder regie van de 

deltacommissaris, regeringscommissaris voor 

het Deltaprogramma.

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma


