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Interpellatie

Agenda nr. 6/1 Interpellatie in verband met festival Tomorrowland 2021, 
ingediend door Louis Schoofs (Groen).

Ik citeer uit HNL van 17 juni 2020

Tomorrowland denkt aan drie festivalweekends in 2021 (bron ATV, Het 
Nieuwsblad)

“De organisatie achter Tomorrowland denkt erover na om volgend jaar, in juli 2021, 
drie festivalweekends te organiseren. Tot nu waren dat er slechts twee per jaar. 
Maar een derde weekend zou niet alleen de financiële klap van dit jaar - 
veroorzaakt door het annuleren van het festival vanwege het coronavirus - kunnen 
verzachten, het zou ook een toegift zijn voor festivalgangers die geen ticket konden 
bemachtigen.”

Ik citeer verder “Of dat derde weekend er effectief komt, valt dus nog ten zeerste 
af te wachten. Bij de provincie Antwerpen werd nog geen officiële aanvraag 
ingediend. De burgemeester van Rumst, … liet alvast weten zo’n derde weekend in 
overweging te willen nemen, als het het festival kan redden en de economische 
schade kan beperken. Het zou niet de bedoeling zijn om vanaf nu elk jaar een 
derde festivalweekend te organiseren.”

Het festival Tomorrowland werd eerder eenmalig 2 weekends georganiseerd 
omwille van de 10de verjaardag. Deze eenmaligheid werd door de toenmalige 
burgemeester van Rumst met kracht gecommuniceerd in de gemeenteraad. 
Ondertussen weten wij, dat het eenmalige, permanent is geworden.

Het businessmodel van Tomorrowland vereist een hoge jaarlijkse opbouwkost en 
vanuit het standpunt van de zaakvoerders zou het begrijpbaar zijn dat men het 
festival in de zomermaanden permanent voor een langere periode zou kunnen 
uitbaten. Hoe eenmalig zal dan éénmalig 3 lange weekends zijn?

Of dit strookt met de functie van een provinciaal domein, het benutten van de 
openbare recreatieve groene en stille ruimte is een belangrijkere en wezenlijke 
overweging.

Vanuit de Corona periode is er nood aan investeringen in lokale economie en daar 
hoort lokaal toerisme zeker bij. Is het domein van De Schorre niet ideaal om open 
te stellen voor lokale initiatieven rond toerisme, kunst, cultuur, zeker in de 
zomermaanden?



Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Vragen
- Heeft de provincie een vraag voor 3 weekends gekregen?
- Is er hierover contact geweest?
- Is dit ‘fake’ nieuws, of waar rook is, is vuur en vanwaar komt dan de rook?
- Welke criteria heeft de deputatie in het verleden laten doorwegen om het 

festival van 1 naar 2 weekends te vergunnen. Welke componenten werden 
in de overweging meegenomen; financieel, benutten van een openbaar 
provinciaal domein, reputatie, inwonersbetrokkenheid en tevredenheid…?

- Worden er deze zomer initiatieven genomen op het domein de Schorre in 
functie van het versterken van lokaal toerisme en aldus lokale economie?


