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Uitnodiging Nationaal Deltacongres 2016

Geachte heer/mevrouw,
Op donderdag 3 november 2016 staan de deuren van Theater & Congres Orpheus
te Apeldoorn open om de deltacommunity te ontvangen. Graag nodig ik u uit voor dit
alweer Zevende Nationaal Deltacongres!
Het Deltacongres staat dit jaar in het teken van het vasthouden van tempo en koers,
verbinden van opgaven, samenwerking en leren van elkaar. Plenair en in parallelsessies wordt verder gesproken over wat daar de komende periode voor nodig is en
wat dat van ons vraagt.
Sprekers tijdens de plenaire bijeenkomst zijn onder andere de minister van
Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen; Kim Putters, directeur van het
Sociaal en Cultuur Planbureau; Peter Veld onder wiens leiding de evaluatie van de
Deltawet is uitgevoerd; en stedenbouwkundige Riek Bakker.
De Deltaparade vormt gedurende de gehele dag opnieuw de centrale ontmoetingsplek.
's Ochtends en 's middags kunt u deelnemen aan diverse parallelsessies met als
thema's: Watergovernance, Ruimtelijke adaptatie, Waterveiligheid en Zoetwater.
In het bijgesloten programma leest u meer over de parallelsessies.
Samen met de partners in het Deltaprogramma (UvW, VNG, IPO en het ministerie van
IenM) vind ik het van belang om één keer per jaar aan alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in het Deltaprogramma de gelegenheid te bieden om kennis te nemen van de
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 2017 op Prinsjesdag en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer.
Uw deelname stel ik zeer op prijs.
Aanmelden
U kunt zich tot en met 26 oktober aanmelden met de volgende code
HV99394
via: www.deltacornm tssans. nlf nationaaldeltacong res
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In het geval een collega of medewerker belangstelling heelt, dan is diegene
eveneens van harte welkom. Aanmelding kan via dezelfde website.
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Met vriendelijke groet,

DC-2016/53

Wim Kuijken
Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma
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