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Onderwerp: Nieuws over eilân
Beste eilander,
Dit mailtje is bedoeld om jullie, onze gedroomde gastheer, als eerste op de hoogte te
brengen van belangrijk nieuws. Het is even stil geweest sinds ons bezoek in september
omdat wij best een klap hebben moeten verwerken. Wij hadden ook de tijd nodig om te
onderzoeken wat er eigenlijk gebeurd is en wat dit betekent voor de toekomst.
Voordat ik daarop inga wil ik benadrukken hoeveel ik genoten heb van jullie gastvrijheid
richting de gasten die ook zónder festival zijn op komen dagen. Over heel het eiland waren
blije mensen, genietend van natuur, horeca en de zee. In dat doel zijn we geslaagd en ik
hoop dat jullie dit ook zo hebben ervaren.
Dan terug naar een bittere werkelijkheid. Ondanks dat wij het voornemen hadden, kunnen wij
niet verantwoord onze pijlen richten op een editie in 2020. Ondanks dat al het werk al zo'n
beetje gedaan is en alle ecologische borging feitelijk al is afgerond, is het risico te groot om
uit te gaan van een onbreekbare vergunning in het aanstaande seizoen.
Dit heeft vooral te maken met de mogelijkheden die voorhanden zijn om onze voortgang te
vertragen met bezwaren en beroepsprocedures. Al zouden wij op maandag 8 september
2019 hebben ingediend, dan zijn we mogelijk 1 jaar later nog steeds niet zeker van een
onomkeerbare vergunning. Het investeren in programma en voorbereiding moet echter nu al
gebeuren en dat zorgt voor een ondraagbaar risico.
Wij laten ons echter niet uit het veld slaan! We zijn al begonnen aan een aanvraag bij de
provincie die toeziet op het gebruik van onze gedroomde festivallocatie, in het natuurgebied.
Dit is een juridische procedure die verder los staat van de inhoud van het festival. Die inhoud
wensen we nóg meer samen met de eilanders vorm te geven dan afgelopen jaar. In de loop
van de week zal hierover meer informatie gedeeld worden.
Eind november starten wij een platform waar eilander participatie centraal staat. Samen met
jullie willen we alle ideeën en zorgen in kaart brengen, en op een constructieve manier op
zoek gaan naar een manier die leidt tot de realisatie van het festival. In goede harmonie met
het eiland uiteraard.
Wij hopen echt vanuit de grond van ons hart dat we in 2021 jullie prachtige woonplaats
mogen verrijken met een festival dat iets toevoegt aan Terschelling, dat onherroepelijk
bewezen geen schade oplevert voor de natuur, en vele blije gasten mag ontvangen. Nog
nooit was een eerste editie zo goed doordacht als de eerste editie van eilân, zeggen we
hopelijk als het zo ver is.
Met de vriendelijkste groeten,
Daniel van Drunen
Initiatiefnemer eilân

