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Betreft: Stand van zaken bij Vogelasiel De Paddestoel 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
In de raadsvergadering van 9 november 2016 heeft wethouder Wagner toegezegd om in gesprek te 
gaan met vogelasiel De Paddestoel. Eind januari 2017 informeerden wij u, middels 
raadsinformatiebrief RI17.0007, over de gesprekken die zijn gevoerd met het vogelasiel. Uit die 
gesprekken kwam naar voren dat het vogelasiel tegen een aantal bedrijfsvoeringvraagstukken 
aanloopt. Ook gaf het vogelasiel aan een samenwerking met de Helderse Vallei als mogelijke 
oplossing te zien voor haar vraagstukken. 
 
Onder leiding van de gemeente vond er in januari een eerste oriënterend gesprek plaats tussen het 
vogelasiel en de Helderse Vallei. In maart liet het bestuur van het vogelasiel weten verder te willen 
gaan met deze verkennende gesprekken. De gemeente heeft toen vervolggesprekken georganiseerd 
met als doel om te bekijken of het vogelasiel geïntegreerd kan worden in de organisatie van de 
Helderse Vallei. Er is overleg geweest met het vogelasiel en de Helderse Vallei samen, en ook zijn wij 
met beide partijen apart in gesprek geweest. Met name het vogelasiel had tijd nodig om de gevolgen 
ven een eventuele integratie van het vogelasiel in de Helderse Vallei in beeld te brengen en hier een 
standpunt over in te nemen. In juli heeft het vogelasiel vervolgens bevestigd het traject met de 
Helderse Vallei voort te willen zetten.  
  
Echter werd het bestuur van het vogelasiel op dat moment geconfronteerd met een urgent vraagstuk 
door het vertrek van de huidige beheerster. Inmiddels is er een nieuwe beheerder aangetrokken die 
tot het einde van het jaar op tijdelijke basis de beheerderstaken uitvoert. Hiermee is voorkomen dat 
het vogelasiel tijdelijk zou moeten sluiten. Verder heeft het bestuur van het vogelasiel een werkgroep 
benoemd (bestaande uit Ilse Kootkar, Henk Oude Nijhuis, Kees Riezebos en Ben Reiff) die namens 
hen de verdere  gesprekken gaat voeren met de Helderse Vallei. De rol van de werkgroep is 
adviserend en ondersteunend richting het bestuur. De formele verantwoordelijkheid en de 
besluitvorming voor het vogelasiel blijft uiteraard bij het bestuur liggen. 
 
De komende maanden faciliteert en ondersteunt de gemeente verdere gesprekken tussen het 
vogelasiel en de Helderse Vallei. We vinden het belangrijk dat er een structurele oplossing voor de 
vraagstukken bij het vogelasiel komt, daarom streven we ernaar om voor het einde van het jaar het 
traject af te ronden Wij houden u daar vanzelfsprekend over op de hoogte. 
 
Den Helder, 5 september 2017. 
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