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Interpellatie

Agenda nr. 6/1 Interpellatie in verband met Tomorrowland, ingediend door 
Louis Schoofs (Groen).

Context
Op 13 september 2016 vermeldt het snel nieuws van De Standaard dat de 
gemeentebesturen van Boom en Rumst toestemming geven om de 13de editie van 
TOMORROWLAND 2 weekends te laten duren.

Het festival Tomorrowland werd eenmalig 2 weekends georganiseerd omwille van 
de 10de verjaardag. Dit werd door de toenmalige burgemeester van Rumst met 
kracht gecommuniceerd in de gemeenteraad.

Ondertussen weten wij allemaal dat 2 weekends de jaarlijkse realiteit zijn 
geworden.

Dat het festival een bekendheid heeft verworven is een feit, dat de organisatie van 
Tomorrowland zich geëngageerd heeft naar de omringende inwoners is een 
belangrijke stap.

Niettemin blijft het een festival dat doorgaat op een provinciaal domein 
met als finaliteit ‘een recreatiedomein’.

“Nu is het een recreatiedomein met mooie vijvers en prachtige natuur waar je 
heerlijk kunt wandelen en fietsen. Ongeveer één derde van het domein wordt 
ingekleed als natuurzone. Hier vind je de pioniersvegetatie die spontaan gegroeid is 
nadat de steenbakkers hun activiteiten in de kleiput hebben stopgezet. Een rijke 
schakering aan vogels, insecten en dieren vinden hier een onderkomen.
“Sindsdien werden in verschillende fasen werken uitgevoerd die De Schorre hebben 
omgevormd tot een prachtig groen recreatiedomein en een ideale locatie voor 
feesten, evenementen, meetings en congressen…” (website De Schorre).

Bij evenementen is het belangrijk dat er een draagvlak is bij de 
stakeholders en niet in het minst bij de lokale inwoners en verenigingen; 
bv. jeugdbewegingen, socio-culturele en sportverenigingen zouden kunnen 
betrokken worden en alzo die extra financiën kunnen verwerven om in een tijd van 
inkrimping van subsidies toch aan bijkomende middelen te geraken.

Wat is de strategie van Tomorrowland; eerst was het eenmalig 2 weekends 
bij het 10-jarig bestaan, nu is het permanent 2 weekends? Is de volgende 
stap een volle maand juli?



Geluidsoverlast is een gevoelig thema, maar je zult nooit de impact van bastonen 
kunnen uitschakelen die gedurende 2 lange weekends in de omgeving hoorbaar 
zijn. Niet iedereen is fan van dansmuziek. Allicht is het makkelijker een 
geluidsoverlast te accepteren als het event de lokale jeugdbeweging omhelst, maar 
2 uitgerekte weekends voor een commerciële organisatie is een andere context.

Kortom. Duidelijkheid over de afspraken vandaag en naar de toekomst 
maken goede vrienden en succes is er ‘vooreerst’ voor de inwoners en 
betrokken stakeholders.

Provinciale convenant als proactief instrument?

De provincie kan een kader schetsen –een convenant opstellen- die zij vooraf 
aanreikt aan de betrokken besturen, organisatoren, stakeholders van omvangrijke 
evenementen. Binnen dergelijke convenant stelt de provincie zich als regisseur op 
en uit zij haar verwachtingen en grenzen op een uitnodigende transparante wijze.

Kortom; duidelijkheid vooraf.

De finaliteit van een convenant omvat de leefomgeving van de nabije inwoners 
tijdens de evenementen, de geluidsoverlast, de vakantierust, de sympathie, de 
mobiliteit én de betrokkenheid van diverse stakeholders. De draagkracht omvat ook 
de inzetbaarheid van de administratie, de politie, de brandweer… tijdens de events 
én de impact op de beschikbaarheid van de korpsen voor de betrokken gemeente 
het hele jaar door; recuperatie van overuren, verlof opname. Tevens heeft het 
aandacht voor de maximale toegankelijkheid van ‘in deze case’ het provinciaal 
domein De Schorre voor de lokale inwoners; een provinciaal domein gefinancierd 
met overheidsgeld.

Vanuit een convenant kan een jaarlijkse transparante evaluatie worden gemaakt 
door de betrokken stakeholders en door hen een draagkracht worden opgebouwd.

Bijkomende vragen
- Welke afspraken zijn gemaakt betreffende het aantal festivaldagen en uren 

en de party’s op de verblijfssites. Voor welke termijn gelden deze afspraken?

- Welke afspraken zijn gemaakt betreffende de toegankelijkheid voor de 
burgers van het provinciaal domein in de zomer en vakantiemaanden?

- Wat zijn de financiële afspraken en voor welke periode?


