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Programma 

Vanaf 09.00 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee.

09.00 - 17.30 uur Deltaparade
De Deltaparade vormt de hele dag de centrale ontmoetingsplek. De uitwerking en 
uitvoering van de Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma 
staan centraal. Er zijn meetingpoints van de zeven gebieden van het Deltaprogramma 
en presentatiestands van organisaties, programma’s en projecten die verbonden zijn 
met het Deltaprogramma.

10.15 uur  Welkom door gastheer en deltacommissaris Wim Kuijken.

Opening Deltacongres door de minister van Infrastructuur en Milieu,  
Melanie Schultz van Haegen.

Werk aan de Delta: en nu begint het pas echt
De bestuurlijke partners in het Deltaprogramma gaan in een vraaggesprek begeleid door 
Bart Parmet, directeur Staf deltacommissaris, in op de onderwerpen van de parallelsessies:
Ina Adema (voorzitter subcommissie Water van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten), Jan-Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu), Peter Glas (voorzitter Unie van 
Waterschappen), Peter Heij (directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu) en Josan Meijers namens het Interprovinciaal Overleg  
(gedeputeerde van de Provincie Gelderland).

Ook dit jaar wordt een bijzondere gast in het zonnetje gezet.

11.30 - 12.45 uur Parallelsessies (zie voor een nadere toelichting pagina 4)

• Governance van het Deltaprogramma en internationale context
 De samenwerking binnen het Deltaprogramma, waarin Rijk, provincies, water-
schappen en gemeenten als gelijkwaardige partners optrekken is bijzonder. Hoe 
houden we dit vast, ook in de uitvoeringsfase? U wordt uitgedaagd hierover mee te 
denken. De ervaringen met moderne watergovernance en de positie van Nederland 
internationaal bezien, komen onder leiding van Peter Glas, voorzitter Unie van 
Waterschappen en het OECD Watergovernance Initiative, aan bod. 

• De aanpak van ruimtelijke adaptatie en inspiratie uit de praktijk
 Leider, verleider of begeleider? Welke aanpak is bepalend voor een succesverhaal in 
ruimtelijke adaptatie? De nauwe samenwerking tussen burgers, woningbouw-
corporaties, maatschappelijke organisaties en de overheid komen in deze sessie aan
de hand van een aantal inspirerende voorbeelden aan bod. Ina Adema, voorzitter 
subcommissie Water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, leidt de 
bijeenkomst.

• Aan de slag met het nieuwe waterveiligheidsbeleid
 In deze sessie krijgt u onder leiding van Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en 
Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, inzicht in de gevolgen van het 
nieuwe waterveiligheidsbeleid. Stakeholders, waaronder Rijk en Unie van 
Waterschappen, bediscussiëren de ruimtelijke kansen en uitdagingen aan de hand 
van een aantal praktijkvoorbeelden. 

Programma

• Zoetwater Vandaag!
Tijdens deze sessie wordt u uitgenodigd om mee te denken hoe Nederland vorm 
kan geven aan het duurzame en robuuste zoetwaterbeheer van de toekomst en hoe 
bedrijfsvoering, innovaties en investeringen hierop afgestemd moeten worden. 
Josan Meijers, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, leidt namens het 
Interprovinciaal Overleg de bijeenkomst. 

12.45 - 14.00 uur Lunch
Tijdens de lunch zijn er diverse meet & greets met bestuurders op de Deltaparade bij 
de meetingspoints van de zeven gebieden van het Deltaprogramma.

14.15 - 15.30 uur Deelcongres Deltaprogramma - AIWW: Watergovernance nationaal en internationaal 
(zie voor een nadere toelichting pagina 5)

Opening door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
Lilianne Ploumen. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen en voorzitter 
van het OECD Water Governance Initiative, leidt deze bijeenkomst over internationale 
aspecten van waterbeheer en de samenwerking binnen het Deltaprogramma.

Dit deelcongres maakt onderdeel uit van het programma van de Amsterdam International Water 
Week (AIWW).

14.15 - 15.30 uur  Parallelsessies (zie voor een nadere toelichting pagina 4)

• De aanpak van ruimtelijke adaptatie en inspiratie uit de praktijk
Leider, verleider of begeleider? Welke aanpak is bepalend voor een succesverhaal in 
ruimtelijke adaptatie? De nauwe samenwerking tussen burgers, woningbouw-
corporaties, maatschappelijke organisaties en de overheid komen in deze sessie 
aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden aan bod. Andries Heidema, 
lid van de subcommissie Water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
leidt de bijeenkomst. 

• Aan de slag met het nieuwe waterveiligheidsbeleid
In deze sessie krijgt u onder leiding van Roald Lapperre, directeur Algemeen 
Waterbeleid en plv. directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, inzicht in de gevolgen van het  nieuwe waterveiligheids-
beleid. Stakeholders, waaronder Rijk en Unie van Waterschappen, bediscussiëren de 
ruimtelijke kansen en uitdagingen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. 

• Zoetwater Vandaag!
Tijdens deze sessie wordt u uitgenodigd om mee te denken hoe Nederland vorm 
kan geven aan het duurzame en robuuste zoetwaterbeheer van de toekomst en hoe 
bedrijfsvoering, innovaties en investeringen hierop afgestemd moeten worden. 
Josan Meijers, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, leidt namens  het 
Interprovinciaal Overleg de bijeenkomst. 

15.30 - 17.30 uur Deltadrankjes en -hapjes
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Parallelsessies en Deelcongres Deltaprogramma - AIWW

• Aan de slag met het nieuwe waterveiligheidsbeleid
De uitvoering van de deltabeslissing Waterveiligheid is in volle gang en wordt momenteel 
doorvertaald in de Waterwet en andere regelgeving. Zo kunnen we vanaf 1 januari 2017 gezamenlijk 
aan de slag met het nieuwe waterveiligheidsbeleid en starten met de nieuwe toetsronde. Het doel is 
om in 2050 overal in Nederland het gewenste beschermingsniveau te bieden. Hoe bereiden de 
beheerders van de primaire waterkeringen zich op de veranderingen voor? Waar liggen de 
uitdagingen en eventuele zorgpunten voor de komende tijd? Waar liggen kansen voor combinaties 
met reeds lopende uitvoeringsprojecten en andere ruimtelijke initiatieven? Waar ligt de grootste 
opgave? Wat zijn de belangrijkste consequenties voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma?

Tijdens de parallelsessie Waterveiligheid discussiëren stakeholders, waaronder Rijk en Unie van 
Waterschappen, onder andere aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, over deze 
vraagstukken.

• Zoetwater Vandaag!
De beschikbaarheid van voldoende zoetwater is geen vanzelfsprekendheid. Het nieuwe instrument 
‘voorzieningenniveau’ geeft duidelijkheid over de beschikbaarheid van zoetwater, nu en in de 
toekomst, en duidelijkheid over de inspanning die daarvoor wordt geleverd. Zo weten overheden en 
gebruikers waar ze op kunnen rekenen. Dat biedt handelingsperspectief voor investeringen en zorgt 
voor meer zoetwaterbewustzijn. Het  instrument voorzieningenniveau wordt al doende ontwikkeld 
door Rijk, provincies en waterschappen gezamenlijk, in overleg met gebruikers van zoet water. 

U wordt uitgenodigd om mee te denken hoe Nederland vorm kan geven aan het duurzame en 
robuuste zoetwaterbeheer van de toekomst en hoe je daar je bedrijfsvoering, innovaties  en 
investeringen op afstemt. Met bijdrages van provincie- en waterschapsbestuurders en gebruikers.

• Deelcongres Deltaprogramma - AIWW: Watergovernance nationaal en internationaal                  
Dit deelcongres maakt onderdeel uit van het programma van de Amsterdam International Water 
Week (AIWW) en zal internationale deelnemers hebben. Engelse vertaling is beschikbaar. Minister 
Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opent de bijeenkomst 
en geeft de aftrap voor de dialoog. 

Peter Glas is naast voorzitter van de Unie van Waterschappen ook voorzitter van het OECD Water 
Governance Initiative. Hij zal de aanpak in het Deltaprogramma naast de OECD principes voor goed 
waterbeheer leggen. 

Parallelsessies en Deelcongres Deltaprogramma - AIWW

Het Deltaprogramma is een nieuwe fase ingegaan: van beleidsontwikkeling naar kaderstelling, 
uitwerking, implementatie en uitvoering van maatregelen. Er vinden ’s morgens en ‘s middags 
parallelsessies plaats over het werk in uitvoering voor ruimtelijke adaptatie, waterveiligheid, zoetwater 
en over de governance van het Deltaprogramma. De ochtendsessies over ruimtelijke adaptatie, 
waterveiligheid en zoetwater worden ’s middags herhaald. Elke sessie kent een maximaal aantal 
deelnemers van 150 personen (zitplaatsen). 

•  Governance van het Deltaprogramma en internationale context
In deze parallelsessie richten we ons op de samenwerking binnen het Deltaprogramma en op 
internationale aspecten van waterbeheer. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen,  
zal de sessie leiden. 

De governance van het Deltaprogramma, waarin Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten als 
gelijkwaardige partners optrekken is bijzonder. Inmiddels is de uitvoering van de deltabeslissingen 
van start gegaan. Hoe houden we de goede samenwerking vast, ook in de uitvoeringsfase? Want dat 
is de sleutel voor het succes. Aan de hand van een aantal praktijkcasussen komt de samenwerking in 
de regio aan bod. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de valkuilen? U krijgt de mogelijkheid 
hierover mee te denken. 

Peter Glas is naast voorzitter van de Unie van Waterschappen ook voorzitter van het OECD Water 
Governance Initiative. Hij zal de aanpak in het Deltaprogramma naast de OECD principes voor goed 
waterbeheer leggen. 

• De aanpak van ruimtelijke adaptatie en inspiratie uit de praktijk
Hoe geven we vorm en inhoud aan ruimtelijke adaptatie? Dat is de vraag waar het in deze 
parallelsessie om draait. Klimaatverandering brengt in stedelijk gebied zowel kansen als 
bedreigingen met zich mee. Om de kansen te verzilveren en de bedreigingen te neutraliseren is er 
een mix aan maatregelen nodig. Versnipperd eigendom en een variëteit aan belangen vraagt om een 
nauwe samenwerking tussen burgers, woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties en de 
overheid.

Tijdens de parallelsessie kijken we eerst waar we staan met de aanpak weten, willen, werken. 
Vervolgens nemen drie sprekers u mee aan de hand van inspirerende voorbeelden over de rol die een 
overheid kan spelen bij klimaatadaptatie. Welke rol kun je als overheid pakken: Leider, verleider of 
begeleider? En waarom kies je soms voor de ene, en soms voor de andere rol? Wat is bepalend voor 
een succesvolle aanpak?
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Aanmelden

U kunt zich tot en met 26 oktober 2015 met uw persoonlijke code aanmelden voor het Zesde Nationaal 
Deltacongres (zie uitnodiging). Ga hiervoor naar: www.deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres   

In het geval een collega en/of medewerker belangstelling heeft, dan is diegene eveneens van  
harte welkom. Aanmelding kan via dezelfde website.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Een week voor het congres ontvangt u per  
e-mail uw toegangsbewijs. 

Het volledige, uitgebreide programma zal in oktober online zijn. Hierin vindt u de details over de 
parallelsessies en het deelcongres.

Amsterdam International Water Week (AIWW)

Het Zesde Nationaal Deltacongres vindt plaats tijdens de Amsterdam International Water Week 
(2 – 6 november 2015): een week waarin internationale en nationale professionals en bestuurders die 
betrokken zijn bij water bij elkaar komen en informatie uitwisselen.  
Voor meer informatie zie:  www.internationalwaterweek.com   

Het deelcongres Deltaprogramma - AIWW: “Watergovernance nationaal en internationaal” om   
14.15 uur maakt onderdeel uit van het programma van de AIWW. 

Presentatiestands op de Deltaparade

Naast de meetingpoints van de zeven gebieden van het Deltaprogramma kunt u de presentatiestands 
van organisaties, programma’s en projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma, op de 
Deltaparade bezoeken.

Gebieden:
  Kust
 Maas
 Rijn
  Rijnmond-Drechtsteden
  Waddengebied
 IJsselmeergebied
  Zuidwestelijke Delta

Organisaties, programma’s en projecten verbonden met het Deltaprogramma:
  Delta Ontwerpplatform
  Deltaportaal/ Nationaal Water Model
  Eén Afsluitdijk
  Hoogwaterbeschermingsprogramma en HWBP–2
  Jeugdwaterschap
  KNMI
  Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK)
  Ons Water
  Planbureau voor de Leefomgeving
  Ruimte voor de Rivier
  Stichting Climate Adaptation Services (CAS)
  Topsector Water
  Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK)

http://www.deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres
http://www.internationalwaterweek.com
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Aanmelden

U kunt zich tot en met 26 oktober 2015 met uw persoonlijke code aanmelden voor het Zesde Nationaal 
Deltacongres (zie uitnodiging). Ga hiervoor naar: www.deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres   

In het geval een collega en/of medewerker belangstelling heeft, dan is diegene eveneens van  
harte welkom. Aanmelding kan via dezelfde website.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Een week voor het congres ontvangt u per  
e-mail uw toegangsbewijs. 

Het volledige, uitgebreide programma zal in oktober online zijn. Hierin vindt u de details over de 
parallelsessies en het deelcongres.

Amsterdam International Water Week (AIWW)

Het Zesde Nationaal Deltacongres vindt plaats tijdens de Amsterdam International Water Week 
(2 – 6 november 2015): een week waarin internationale en nationale professionals en bestuurders die 
betrokken zijn bij water bij elkaar komen en informatie uitwisselen.  
Voor meer informatie zie:  www.internationalwaterweek.com   

Het deelcongres Deltaprogramma - AIWW: “Watergovernance nationaal en internationaal” om   
14.15 uur maakt onderdeel uit van het programma van de AIWW. 

Presentatiestands op de Deltaparade

Naast de meetingpoints van de zeven gebieden van het Deltaprogramma kunt u de presentatiestands 
van organisaties, programma’s en projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma, op de 
Deltaparade bezoeken.
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  Ons Water
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Deltaprogramma 

Het Deltaprogramma is een nationaal 
programma. Rijksoverheid, provincies, 
gemeenten en waterschappen werken hierin op 
een vernieuwende manier samen met inbreng 
van maatschappelijke organisaties, burgers en 
het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook 
voor de volgende generaties te beschermen 
tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende 
zoetwater om grote schade te voorkomen en 
onze steden en dorpen zo in te richten dat deze 
klimaatbestendig worden.

De deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel 
voor het Deltaprogramma aan de Minister van 
Infrastructuur en Milieu, bevordert de uitvoering 
van het Deltaprogramma en bewaakt de voort gang. 
Het voorstel bevat alle geprogrammeerde 
maatregelen en voorzieningen ter beperking van 
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. 
Het Deltaprogramma wordt ieder jaar op 
Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

Acht gebieden werken aan de verdere 
uitwerking en uitvoering van de strategieën van 
het Deltaprogramma. Deze gebieden beslaan 
heel Nederland en zijn:
• Rijnmond-Drechtsteden
• Zuidwestelijke Delta
• IJsselmeergebied
• Rijn
• Maas
• Kust
• Waddengebied
• Hoge Zandgronden

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma 
www.deltacommissaris.nl

Volg ons op Twitter: @delta_comm 
En #deltacongres
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