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Onderwerp: Bruiloft in Natura 2000 gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Geacht college, geachte raadsleden,

Toen wij enige weken geleden door een journalist van De Stentor naar onze mening werden gevraagd over het feit, dat 
er in Natura 2000 gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht’ illegaal een bruiloft was gehouden, hebben wij daarop al 
een reactie gegeven. In De Stentor van 21 augustus lezen wij helaas dat er met de organisatoren van dit bruiloftsfeest 
een 'stevig' gesprek had plaats gevonden. En dat daarmee de kous af is.

Wij kunnen niet anders stellen, dan dat deze reactie van het college ons ernstig teleurstelt. In dit geval is er sprake van 
een vooropgezette en moedwillige overtreding (*), immers de organisatoren hebben vooraf bij de gemeente 
geïnformeerd of een bruiloftsfeest ter plaatse was toegestaan. Toen duidelijk werd, dat dit niet zomaar kon, heeft men 
zich van deze wetenschap niets aangetrokken en zijn de plannen toch ten uitvoer gebracht. Zelfs is middenin het 
broedseizoen een heel perceel natuurlijk gras- en rietland gemaaid, is er een grote partytent opgezet en is het feest 
afgesloten met vuurwerk. Het kan niet anders dan dat de daar aanwezige vegetatie is aangetast en dat vogels en andere
fauna verstoord zijn, tijdens het broedseizoen. 

Wij vragen ons nu af: 
1. Hoe serieus wordt er met een beschermd natuurgebied omgegaan?
2. Welke minachting spreekt hier uit voor de door ons beschermde natuur en alles wat daarin leeft? 3. Welke arrogantie 
dreef de initiatiefnemer om te bepalen dat hij de bepalingen van de Wet natuurbescherming aan zijn laars kan lappen?

Wanneer mensen willens en wetens bepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden kan het niet zo zijn, dat een 
dergelijke overtreding wordt afgedaan met 'een stevig gesprek'. Daar dienen stevige sancties op te staan omdat er 
immers sprake is van een ernstig economisch delict. Van het niet handhaven van de wetgeving gaat een sterke 
precedentwerking uit; mensen met eventueel soortgelijke ideeën kunnen denken dat ze er eenvoudig mee weg kunnen 
komen. Dát is het (verkeerde) signaal dat hier wordt afgegeven. 

Als Natuurplatform Zwolle (NPZ) zijn wij van mening dat de gemeente een krachtig signaal moet geven, zodat ook aan 
de inwoners duidelijk is hoe de gemeente haar kostbare natuurgebieden in bescherming neemt en dat dat er op gepaste 
wijze met streng beschermde natuurgebieden omgegaan moet worden. De kwetsbare natuur is zéér afhankelijk van een 
handhavende overheid, die haar beschermt. Immers de natuur kan zich zelf niet beschermen.

Gaat u alsnog streng optreden? Kunnen en mogen wij er ook in de toekomst op vertrouwen dat onze Zwolse overheid 
die handhavende rol serieus neemt? 

Met vriendelijke groet,

Namens het NPZ, 
Hans de Graad, voorzitter

(*)  Bepalingen in de Wet natuurbescherming.
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