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Naar aanleiding van de informatiedag gehouden door de Vogelopvang Utrecht
heeft u in uw brief d.d. 24 september 2016 een aantal vragen aan het college.

Deze vragen gaan over de vrees bij de bewoners dat, door de komst van de
Vogelopvang Utrecht, het losloopgebied voor honden aanzienlijk wordt verkleind en
vermoedelijk zelfs beperkt in haar openbare toegankelijkheid.	

—

Hieronder treft u uw vragen en de beantwoording ervan.

1. Is het college op de hoogte van het initiatief van de Vogelopvang?

Ja. Zoals u weet geldt voor het gebied Galecopperzoom de status van
pauzelandschap. Hierdoor worden tijdelijke initiatieven mogelijk. Voor het gebied
wielerbaan hebben we met organisaties gesproken die initiatieven hebben die juist
passen bij het bijzondere karakter van dit gebied. De Vogelopvang Utrecht is zo'n
initiatiefnemer. We zijn sinds april 2015 met hen in gesprek. Deze gesprekken
resulteerden in een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning op 3 juni
2016.

2. Zo ja, deelt het college de vrees van veel hondenbezitters?
3. Is die vrees terecht?

Nee. De hondenbezitters wijzen op de gebruikswaarde van dit gebied voor hen (en
anderen). De Vogelopvang en wij nemen de signalen van de huidige gebruikers van
de wielerbaan serieus. Wij denken dat de Vogelopvang en de huidige gebruikers heel
goed gezamenlijk gebruik kunnen maken van dit gebied. De gesprekken die de
Vogelopvang sinds 10 september heeft gevoerd met gebruikers en belanghebbenden
hebben geleid tot aanpassing van de oorspronkelijke plannen. Vooral de
toegankelijkheid van de wielerbaan vanaf het parkeerterrein is daarmee
gegarandeerd.
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4. Is voor dit gebruik van het losloopgebied door de Vogelopvang een
vergunning aangevraagd?

Nee, voor het gebruik maken van een losloopgebied hoeft geen vergunning
aangevraagd te worden.

Wel heeft de Vogelopvang Utrecht op 3 juni 2016 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning gedaan om de noodzakelijke voorzieningen te kunnen
realiseren.

5. Zo ja, is die vergunning inmiddels verleend?

Nee. De aanvraag is inmiddels volledig. Op 31 oktober wordt er een informatieavond
gehouden voor belanghebbenden in de omgeving en gebruikers van de wielerbaan.	

-

6. Worden er aan een dergelijke vergunning voorschriften verbonden om
de toegankelijkheid te waarborgen voor hondenbezitters?

Nee. Hiervoor is een vergunning niet het geëigende middel. In de privaatrechtelijke
overeenkomst besteden wij ook aandacht aan de gebruiksmogelijkheden van
anderen dan de Vogelopvang.

7. Hoe worden de direct omwonenden en de andere gebruikers van dit
hondenlosloopgebied over de plannen van de Vogelopvang
geïnformeerd?

De Galecopperzoom is een pauzelandschap, bedoeld om tijdelijk initiatieven mogelijk
te maken. Daarbij zullen we, zolang ontwikkelingen dit toestaan, een
hondenloslaatgebied inpassen. Dit is mogelijk bij het initiatief op de wielerbaan. Het
is mogelijk om hier, met enkele restricties, de Vogelopvang en een
hondenlosloopgebied te combineren.

Voor de Vogelopvang zijn we inmiddels zover dat alle documenten voor de
omgevingsvergunning aanwezig zijn. Een informatieavond rondom deze aanvraag
vindt plaats op maandag 31 oktober in het Stadshuis.
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Daarnaast heeft de Vogelopvang op eigen initiatief al op meerdere momenten en
manieren gecommuniceerd:

• Het wijknetwerk bezocht en daar een presentatie gegeven;
• De lokale media opgezocht;
• Een "meet and greet" georganiseerd (aankondiging via media, Facebook,

buurtoverleg en (beperkt) flyers op 10 september);
• Een expositie in de bibliotheek "de tweede verdieping";
• Een locatie bezoek met drie hondenbezitters (mei / april dit jaar).

Uiteraard zal het besluit ook openbaar bekend gemaakt worden.

8. En hoe worden deze personen bij de besluitvorming betrokken?

Zoals bij alle ruimtelijke ontwikkelingen maken we in een vroeg stadium een analyse
van alle betrokken belangen. Het belang van de huidige gebruikers van het terrein
was dus ook vanaf het begin in beeld en de recente signalen benadrukken welke
waarde wordt gehecht aan dat belang. Als de aanvraag volledig is en een planopzet
is overeengekomen die aan alle ruimtelijke aspecten een goede invulling geeft (er
spelen velen belangen in dit gebied) zal er een communicatiemoment gehouden
worden waarbij we de omgeving en gebruikers zoveel als mogelijk zullen benaderen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Renske van Rooijen,
telefoon mmer (030) 607 1241.

et v ie delijke groet,
brge ester en wethouders van Nieu~ein,
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Ingrid de Vries	 030 604 96 65	 idevries@d66nieuwogein.nI

Betreft
Vogelopvang Utrecht

Geacht college,

Onze fractie heeft via de media en verontruste burgers kennis genomen van de plannen van de
Vogelopvang Utrecht om op de voormalige wielerbaan in de wijk Galecop (Galecopperzoom) een
grootschalige, regionale vogelopvang te starten.

Dit gebied wordt thans gebruikt als losloopgebied voor honden en wordt ook door hondenbezitters uit
heel Nieuwegein voor dat doel gebruikt.

Deze functie heeft dit terrein gekregen in de door de Raad vastgestelde nota Hondenpoepbeleid " Trap
er niet in" van oktober 2009.

De Vogelopvang Utrecht heeft hierover pas geleden een informatiedag belegd. Vrees bij bewoners is
dat door de komst van de vogelopvang het losloopgebied aanzienlijk wordt verkleind en vermoedelijk
zelfs beperkt wordt in haar openbare toegankelijkheid.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1) Is het college op de hoogte van het initiatief van de Vogelopvang?

2) Zo ja, deelt het college de vrees van veel hondenbezitters?

3) Is die vrees terecht?

4) Is voor dit gebruik van het losloopgebied door de Vogelopvang een vergunning aangevraagd?

5)	Zo ja, is die vergunning inmiddels verleend?
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6) Worden er aan een dergelijke vergunning voorschriften verbonden om de toegankelijkheid van

het terrein te waarborgen voor hondenbezitters?

7) Hoe worden de (direct) omwonenden en de andere gebruikers van dit hondenlosloopterrein
over de plannen van de Vogelopvang geïnformeerd?

8) En hoe worden deze personen bij de besluitvorming betrokken?

Ik dank u voor de beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

ke groet,

Ingrid de Vries.
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