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BIJLAGE geen ONDERWERP verzoek i.v.m. financiële problemen 

Vogelopvang Utrecht 

 

 

 

Geachte collega, 

 

Mede namens Provinciale Staten vraag ik uw aandacht voor de situatie van de Vogelopvang Utrecht. 

De Vogelopvang Utrecht vangt vanuit de weide omtrek, vanuit 13 Utrechtse gemeenten, vogels op 

die hulp nodig hebben. De vogels worden in de meeste gevallen, zonder tussenkomst van de 

gemeente, door burgers gebracht zodat ze daar verzorgd kunnen worden totdat zij weer terug de 

natuur in kunnen. De Vogelopvang Utrecht voorziet in een maatschappelijke behoefte en draait voor 

een heel groot deel op vrijwilligers. Door steeds terugkerende financiële tekorten bij de Vogelopvang 

Utrecht is er niet voldoende continuïteit en komt het voortbestaan van de vogelopvang in gevaar. Er 

ligt een te grote druk op de vrijwilligers, die vanwege het grote aantal uren stoppen met het 

vrijwilligerswerk. Met een financiële bijdrage kan men ook in de overige kosten zoals voor 

onderhoud, voer, veterinaire zorg e.d. voorzien. 

 

Gesteund door een breed gedragen motie vanuit Provinciale Staten met daarin de opdracht aan mijn 

college om samen met de betrokken gemeenten tot een structurele oplossing te komen voor de 

Vogelopvang Utrecht vraag ik om uw medewerking.  

 

Ik vraag u om net als de gemeente Utrecht en net als de provincie (onder voorbehoud van 

goedkeuring bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014, juli 2014) financieel bij te dragen aan 

het structureel oplossen van dit financiële probleem. De Vogelopvang ontvangt jaarlijks een beperkt 

bedrag aan giften. Samen met de al of niet structurele bijdragen van enkele gemeenten is dat 

onvoldoende gebleken om de kosten te dekken. De gemeente Utrecht is bereid de Vogelopvang 

Utrecht structureel met € 33.000,- per jaar (onder voorbehoud van jaarlijkse goedkeuring van de 

subsidie door de gemeenteraad) te blijven ondersteunen. Ook wij zullen jaarlijks, vanaf 2014,  

€ 10.000,- (onder voorbehoud) bijdragen. Met uw bijdrage kunnen we het tekort oplossen. Als uw 

gemeente jaarlijks € 0,10 per inwoner bijdraagt kan met de totale bijdrage van de gezamenlijke 

overheden het voortbestaan van de Vogelopvang duurzaam mogelijk worden gemaakt.  

 

 

Aan  ‘12 gemeenten’ 

t.a.v. wethouder     
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Ik hoop dat wij met elkaar een duurzame oplossing kunnen bereiken. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

drs. R.W. Krol 

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Landelijk Gebied    

   

 


