
,,Het is niet meer mogelijk om in
Leeuwarden een groot internatio-
naal festival te organiseren”, zegt
Rob Durand, organisator van het
festival. ,,De kosten voor bijvoor-
beeld ecologische onderzoeken en
allerlei andere onderzoeken die
nodig zijn voor een vergunning,
zijn gestegen van 16.000 euro in
2014 tot een halve ton nu. Dat kan
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klachten gingen over geluidsover-
last.

Na de editie van 2014 besloot de
gemeente Leeuwarden om geen
toestemming meer te geven voor
het 24/7 concept van het festival.
Later volgden meer beperkingen:
na een uur ’s nachts mocht er geen
versterkt geluid meer worden ge-
produceerd. Intussen was ook de
actiegroep Groene Ster Duurzaam
(GSD) actief geworden. Voorzitter
Theo van Gelder spande meerdere
rechtszaken aan tegen de door de
gemeente en de provincie verstrek-
te vergunningen en ontheffingen.
In de vele procedures lukte het GSD
niet om het festival te verbieden,
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Kootstra stelt dat de organisatie
heeft gemist dat de gemeente echt
‘achter het festival is gaan staan’.

,,We hebben te maken met een
omgevingsvergunning, een evene-
mentenvergunning, een geluids-
ontheffing, de Wet natuurbescher-
ming, met landelijke, provinciale
en gemeentelijke overheden. En
het nieuwe bestemmingsplan dat
het eenvoudiger zou moeten ma-
ken, daar zit geen schot in”, conclu-
deert Kootstra.

Het zijn geluiden die ook bij de
organisatoren van Welcome To The
Village te horen zijn. Het uitblijven
van een bestemmingsplan, het
steeds verder inperken van de
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Dancefestival Psy-fi stopt
na 2019 in Leeuwarden
PATRICK VAN ’T HAAR

LEEUWARDEN Dancefestival Psy-fi
wordt dit jaar voor het laatst in de
Groene Ster gehouden. De organi-
satoren gooien de handdoek in de
ring.
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Het gaat om de man die de trailer
heeft geregeld waarop de BUK-raket,
waarmee vlucht MH17 werd neerge-
haald, vervoerd werd. Deze verdach-
te zit al twee jaar achter de tralies.
Details over de verdachte ontbre-
ken, maar de man hij zit een celstraf
uit vanwege terrorisme. Het Open-
baar Ministerie wil geen commen-
taar geven op de onthulling.

De SBU geldt voor de onderzoe-
kers van de ramp met de MH17 als
een belangrijke bron, maar het OM
in Nederland zwijgt over de Oekra-
iense claim dat het land een rebel in
handen heeft.

Het Landelijk Parket heeft drie
Russen en een Oekraïner aange-
klaagd voor het neerhalen van het
vliegtuig van Malaysia Airlines. Alle
298 mensen aan boord, onder wie
196 Nederlanders, kwamen om het
leven. Gisteren is de ramp, die vijf
jaar geleden plaatsvond, herdacht-
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‘Man die BUK-trailer
regelde zit in de cel’
KIEV De Oekraïense geheime dienst
SBU beweert dat een cruciale getui-
ge in de zaak-MH17 in een Oekra-
iense cel zit.
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Psy-fi trok op de hoogtij-

dagen tussen 2015 en

2017 zo’n dertienduizend

bezoekers voor meerdere

dagen naar Leeuwarden.

Het publiek was afkomstig

uit zo’n vijftig landen en

vormt deels een internatio-

naal rondtrekkend gezel-

schap dat in de zomer van

festival naar festival reist.

Volgens de organisatie

besteedt het festival jaar-

lijks zo’n anderhalf mil-

joen euro aan productie-

kosten, geld dat recht-
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Het Oude Ambacht
stijlvol wonen

www.het-oude-ambacht.nl
orpsstraat 5, Noord Sleen (bij Emmen)

Donderdag, vrijdag, zaterdag geopend

Tijdloze klasse met een

fantastisch zitcomfort

Toulouse
€ 2.495,-

www.het-oude-ambacht.nl
Dorpsstraat 5, Noord Sleen (bij Emmen)       

Donderdag, vrijdag, zaterdag geopend


