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Beantwoording schriftelijke vragen ex 
art. 47 RvO aan het College van GS, 
gesteld door mevrouw M. van Elteren 
van GroenLinks betreffende 
Vogelopvang 

Geachte mevrouw van Elteren, 

In overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording 
hebben wij cursief toegevoegd aan uw vragen. 

Toelichting: 
Afgelopen woensdag werd bekend dat de vogelopvang in Utrecht wegens geldgebrek minimaal drie maanden 
moet sluiten [1]. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, maar wel de eerste keer dat de vogels overgebracht 
worden naar een andere opvang, de vogelopvang in Soest. Daarbij worden ook voor het eerst contracten van 
betaalde medewerkers niet verlengd. Tijdens de sluiting hoopt de vogelopvang Utrecht alles financieel weer op 
orde te krijgen. 

Tijdelijke sluiting van de vogelopvang in Utrecht zorgt voor extra druk bij de vogelopvang in Soest en langere 
ritten voor dierenambulances met dieren die normaal gesproken naar de vogelopvang in Utrecht gaan. Daarbij 
komt dat de dierenambulances het al heel erg druk hebben. De vogelopvang in Soest geeft aan een capaciteit 
van 3000 vogels te hebben, zij zitten daar nu al overheen [2]. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten: 

1. Deelt uw college onze mening dat er met de tijdelijke sluiting van de vogelopvang in Utrecht een 
onwenselijk situatie ontstaat, waarmee de adequate opvang en verzorging van vogels onder druk komt 
te staan? 

Antwoord: 
Wij delen uw mening dat deze situatie onwenselijk is; de adequate opvang en verzorging van vogels staat 
in de provincie Utrecht onder druk. De vogelopvang heeft de overwegingen voor deze tijdelijke sluiting aan 
ons gemotiveerd. Wij hebben begrip voor dit besluit van de vogelopvang, het vormde voor nu de enige 
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optie om op lange termijn voort te kunnen bestaan. Dit moeilijke besluit is we/overwogen genomen. 

2. Is uw college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met het bestuur van de vogelopvang 
Utrecht, de vogelopvang in Soest en betrokken gemeentes en instanties, zoals de Dierenbescherming, 
om te komen tot een duurzame oplossing voor deze tijdelijke sluiting van de vogelopvang Utrecht? 

Antwoord: 
Ja, daartoe zijn wij bereid. In december 2019 is er ambtelijk overleg met de Dierenbescherming en 
Dieren lot geweest over onder andere dit onderwerp. In januari is er overleg met het bestuur van de 
Vogelopvang Utrecht, tevens het bestuur van de vogelopvang Soest. Voor dit moment zijn er ten aanzien 
van de subsidie aan de Vogelopvang Utrecht geen consequenties; subsidies worden benut omdat de 
activiteiten tijdelijk op een andere locatie worden voortgezet. 

In de provincie Utrecht bestaan meer problemen en knelpunten op het gebied van de opvang en het vervoer 
van in het wild levende dieren, zo bleek ook uit het onderzoeksrapport "Keten transport en opvang van 
natuurdieren in de provincie Utrecht" [3]. In dat rapport staan aanbevelingen voor een efficiënte keten van 
opvang en transport van natuurdieren. In het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht' is opgenomen dat 
de opvang en het vervoer van wilde dieren meer aandacht krijgt. 

3. Welke mogelijkheden ziet uw college om op basis van de aanbevelingen uit bovengenoemd rapport 
meer aandacht te geven aan de opvang en het transport van natuurdieren, zodat er in de provincie 
Utrecht sprake kan zijn van een toekomstbestendige situatie? 

Antwoord: 
Op basis van de aanbevelingen uit genoemd rapport maken wij een plan van aanpak, via de begroting zijn 
er financiële middelen voor dit onderwerp. Dit plan van aanpak ontvangt u in het eerste kwartaal van 2020. 
Met name de aanbevelingen over de knelpunten bij de vogelopvang en over het werven en vasthouden van 
vrijwilligers komen hierin terug. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

:;:;..----•'' 
~- 

VóÓrzitter, 
Mr. J.H. Oosters 
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