Uitnodiging
Op donderdag 14 november 2019 vindt het jaarlijkse Nationaal Deltacongres plaats in
de Zeelandhallen in Goes. Samen met de partners in het Deltaprogramma (Unie van
Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan
dit congres.
Tiende Nationaal Deltacongres
Het congres is hét jaarlijkse moment om als deltacommunity elkaar te zien, met elkaar in
gesprek te gaan en kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen rond het
Deltaprogramma. Deze zomer sneuvelde het nationale hitterecord uit 1944 en kregen
diverse plaatsen in Nederland te maken met flinke hoosbuien. Dit laat opnieuw zien dat ons
werk aan de delta onverminderd van belang is. We bereiden de eerste herijking van de
deltabeslissingen en voorkeursstrategieën voor en dit najaar brengt het Intergovernmental
Panel on Climate Change naar verwachting een nieuwe rapportage uit met mondiale
klimaat- en zeespiegelscenario’s. Volop zaken om over bij te praten.
Tijdens het Deltacongres gaan we graag met u in gesprek over vraagstukken zoals: Hoe
bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op droogte of een forse storm? Hoe spelen
we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder
werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke
adaptatie? En wat doen we als het mis gaat?
Programma
Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom in de Zeelandhallen in Goes. De plenaire opening
start om 10.45 uur. Sprekers zijn onder andere de minister van Infrastructuur en
Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, de Belgische ingenieur-architect Joachim Declerk,
directeur van Architecture Workroom Brussels en professor aan de Universiteit Gent én Ria
Geluk. Zij heeft zelf de watersnoodramp in 1953 meegemaakt én is medeinitiatiefneemster en nog steeds vrijwilliger van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
Frank du Mosch is dit jaar onze dagvoorzitter.
Om 13.45 uur kunt u deelnemen aan één van de parallelsessies over droogte & verzilting,
klimaatadaptatie, ruimtelijke adaptatie in uitvoering, zeespiegelstijging of crisisbeheersing.
De Deltaparade is zoals elk jaar 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
worden er in twee theaters korte presentaties, workshops en gesprekken geprogrammeerd.
In de grotere domes kunt u tijdens de lunch meer horen over onder andere Integraal
Riviermanagement en Vitale & Kwetsbare functies.
Aanmelden
Via www.deltacommissaris.nl/deltacongres.
Voor meer informatie over het programma van het Deltacongres klik hier.
Excursies op woensdag 13 november
In de Zuidwestelijke Delta komen zee en rivieren samen. Land en water zijn hier
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie
en innovatie.
Onze regionale partners willen u graag op woensdag 13 november ’s middags vanaf 13.00
uur meenemen in het gebied en laten zien wat er allemaal gebeurt in de Zuidwestelijke
Delta. Er zijn vier excursies, elk voor 40 à 50 personen. U kunt zich voor de excursies
aanmelden via het aanmeldformulier van het Deltacongres. Wees er snel bij, want vol =
vol!
Ik hoop u op 14 november persoonlijk de hand te kunnen schudden.
Met vriendelijke groet,
Peter Glas
Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma

