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Interpellatie

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

Bedankt mijnheer de voorzitter. Geachte collega’s, (geachte mevrouw de 
gouverneur), net als jullie was ook ik uitgenodigd om 1 van de 2 weekends van 
Tomorrowland in provinciaal domein De Schorre in Boom bij te wonen. Aan een 
discussie over de stijl van muziek ga ik mij niet wagen, maar na ons bezoek zit ik, 
samen met mijn groene fractiegenoten en vast ook veel andere provincieraadsleden 
van zowel oppositie als meerderheid met een paar vragen.

Qua milieubeleid en duurzaamheid liet Tomorrowland bij onze fractie een zure 
nasmaak.

Met veel trots kregen alle provincieraadsleden een drinkbus, gevuld met gefilterd 
water uit de vijver, mee naar huis. Tegelijk lieten de organisatie weten dat ze iets 
meer dan 50 procent van het afval recycleren en soms zelfs laten 3D printen tot 
hippe zitbanken. Het doel was duidelijk. Zich profileren als een duurzaam, 
ecologisch festival, maar de waarheid is een pak minder groenkleurig.

Op de vraag of ze, zoals de wet vanaf 2020 bepaalt, verplicht zullen overstappen 
naar herbruikbare bekers, kregen we een bijzonder pover antwoord. Ze hadden het 
bekeken en hadden beslist dat herbruikbare bekers toch niet zo ecologisch waren 
en, vooral, dat ze er de ruimte niet voor hebben.

Daarmee geven ze als 1 van de grootste en bekendste festivals van ons land een 
bijzonder verkeerd signaal. Terwijl kleine festivals, georganiseerd door de lokale 
Scouts of Chiro, niet het budget hebben om een mogelijke boete te betalen en zich 
wel moeten houden aan de wet, is Tomorrowland van plan de nieuwe regelgeving 
aan haar laars te vegen. De wet bepaalt dat een enige uitzondering mogelijk is als 
een festival meer dan 90 procent van haar afval recycleert. Daar zit Tomorrowland 
ver van, hoe trots ze ook mogen zijn over hun 50 procent recyclage.

Beste Tomorrowland. Elk onderzoek bewijst dat herbruikbare bekers wel degelijk 
een enorm positieve impact hebben. En De Schorre is een enorm groot domein. Met 
een beetje creativiteit kunnen jullie vast wel een systeem van herbruikbare bekers 
op poten zetten.

Ik richt me even tot de deputatie. Het zijn jullie partijgenoten die op Vlaams niveau 
de nieuwe wetgeving rond herbruikbare bekers heeft gelanceerd. Het is ook Vlaams 
Minister Zuhal Demir die vorige week plechtig een mobiele wasstraat voor 



herbruikbare bekers mocht openen in Asse. Een mooi voorbeeld van hoe 
milieubeleid en sociale tewerkstelling hand in hand gaan.

Ik hoop dat we samen als provincieraad aan Tomorrowland het signaal kunnen 
geven dat wanneer zij op een provinciaal domein twee festivals willen organiseren, 
ze zich aan de milieuwetgeving moet houden.

Daarom de volgende vragen:
- Hoe denkt het provinciebestuur over de plannen van Tomorrowland om de 

nieuwe wetgeving vanaf volgend jaar niet na te leven?
- Hoe wil het provinciebestuur ervoor zorgen dat het festival zich wel zal 

houden aan de ingevoerde regels?
- Welke ecologische en duurzame voorwaarden legt het provinciebestuur op 

aan organisaties die plaatsvinden op provinciale domeinen zoals in De 
Schorre, de in het bestuursakkoord vermelde SDG’s indachtig?

Een tweede bezorgdheid bij onze groene fractie gaat over de overlast bij 
omwonenden. Mijn collega Louis Schoofs vroeg tijdens de rondleiding aan de 
organisatie wat er met klachten van buren inzake overlast gebeurt. Het antwoord 
was dat die klachten bijgehouden worden, maar dat niemand kon zeggen of die 
mensen nadien gecontacteerd werden, laat staan dat er iets met de klacht gedaan 
werd.

Een goede verstandhouding met de omwonenden van provinciaal domein De 
Schorre lijkt me van vitaal belang. Daar hoort ook de opvolging van klachten bij.

Daarom de volgende vragen:
- Hoeveel klachten zijn er geregistreerd?
- Wat werd er met die klachten en met de personen die de klachten ingediend 

hebben gedaan?
- Kunnen we inzage of een kopie krijgen van de lijst klachten?
- Welke extra voorwaarden kan de provincie stellen aan de organisatie naar 

volgend jaar toe in hun omgang met de buurtbewoners en hoe kunnen we 
vaak voorkomende klachten uitsluiten door maatregelen te treffen.


