Beste leden van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland,

Naar aanleiding van het telefonische gesprek met mevrouw Van Beugen, van uw organisatie, op vrijdag 14
januari j.l. over de toekomst van Welcome to the Future Festival, willen we via deze weg aangeven geen
gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot verlenging van de meerjarenovereenkomst voor Het
Twiske na het jaar 2022.
De afgelopen jaren hebben we met veel succes meerdere edities van Welcome to the Future georganiseerd
in Het Twiske. Helaas hebben we moeten constateren dat het organiseren van een dergelijk event in de
omgeving van het natuur- en recreatiegebied Het Twiske alsmaar gecompliceerder wordt.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn 1) de (on)mogelijkheden om het evenement naar onze visie neer te
zetten (het creëren van een weekend festival inclusief camping) 2) de groeiende weerstand vanuit de
omgeving belanghebbende/actiegroepen tegen een evenement van deze omvang en 3) de stikstof
regelgeving m.b.t. het natuur- en recreatiegebied die het steeds moeilijker maakt het evenement rendabel
te houden.
Mede hierdoor ziet ID&T in de toekomst in Het Twiske geen ruimte meer voor een groot festival zoals
Welcome to the Future. Bovendien streeft ID&T een andere koers na met dit evenement, waarbij de keuze
van de locatie uiteraard een rol speelt. Dit heeft ons doen besluiten om in 2022 de laatste editie van
Welcome to the Future in Het Twiske te organiseren.
Na deze afscheidseditie zal Welcome to the Future niet meer terug keren in Het Twiske. Hiermee loopt de
meerjarenoverkomst voor Het Twiske na de editie van Welcome to the Future, gehouden op 23 juli 2022,
af en gaan wij geen gebruiken van de mogelijkheid om de overeenkomst met één jaar te verlengen.
Er is vrijblijvend gesproken over eventuele andere, kleinere evenementen die wat ID&T betreft beter
passen binnen de omgeving. Wij staan daar nog steeds voor open en zijn voornemens daar actief op terug
te komen, in een ander gesprek/apart traject.
We kijken terug op een prettige samenwerking. Graag zien we een bevestiging van ontvangst tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Milan Raven
Managing Director
ID&T Events

