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Betreft: Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66, over de voortgang van 
de plannen voor het onderbrengen van het vogelasiel bij de Helderse Vallei.  
 
 

Aan de leden van de Gemeenteraad, 
 
 
Op 31 juli 2021 heeft de fractie D66 onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor 
de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de voortgang van de plannen voor 
het onderbrengen van het vogelasiel bij de Helderse Vallei. Het antwoord vindt u onder de vraag.  
 
 

1. Bent u het met ons eens dat de vraag naar betere omstandigheden voor de komende 
winter alleszins redelijk is? 
Ja, dat zijn wij met u eens. Een nieuw gebouw voor de wildopvang realiseren voor de 
aankomende winter is echter niet reëel qua planning en tijd. Voor de zomer is er daarom al 
gestart met aanvullend overleg met het vogelasiel om te bekijken welke maatregelen 
genomen kunnen worden om de omstandigheden te verbeteren. Verdere informatie hierover 
kunt u vinden in raadsinformatiebrief 2021-029268.    
 

2. Zijn er belemmeringen die een verkorte procedure onmogelijk maken? 
Als gevolg van de overige voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de 
wildopvang, levert een verkorte procedure per saldo geen tijdwinst op. Wij hebben daarom 
besloten de uitgebreide procedure ex artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 Wabo toe te passen.  
 

3. Bent u bereid om alles in het werk te stellen om gebruik te kunnen maken van de 
verkorte procedure voor wijziging van het bestemmingsplan, zodat een betere 
werkzame situatie ontstaat voor de vrijwilligers en de vogels? 

Zoals gezegd levert een verkorte procedure per saldo geen tijdwinst op voor de realisatie van 

de wildopvang. Vooruitlopend op de oplevering van de nieuwe wildopvang worden de 

werkomstandigheden in het huidige vogelasiel verbeterd. Verdere informatie hierover kunt u 

vinden in raadsinformatiebrief 2021-029268. 
 
 
Den Helder, 30 september 2021. 
 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  

  

 

 

 

 

J.A. (Jan) de Boer MSc.  

burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 

secretaris 

 


