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Onderwerp
Brief aan Zuid-Hollandse gemeenten inzake ganzenproblematiek
Advies
1 . Vast te stellen de brief aan de gemeenten in de regio Delfland over de aanpak van de
ganzenproblematiek.
2. Vast te stellen de brief aan alle overige gemeenten in Zuid-Holland over de aanpak van de
ganzenproblematiek.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verzenden van de brieven aan alle
gemeenten in Zuid-Holland om deze te informeren over de aanpak van de ganzenproblematiek.
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief ganzenproblematiek aan alle gemeenten in regio Delfland
GS-brief ganzenproblematiek aan alle gemeenten in Zuid-Holland
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1

Toelichting voor het College

De problematiek rondom de ganzen wordt steeds omvangrijker. Ook binnen de stedelijke
omgeving zien we meer ganzen die daar ook voor problemen zorgen. Om de problematiek goed
aan te pakken is samenwerking met alle betrokken partijen nodig. Ook de gemeenten zouden hun
steentje moeten bijdragen, vandaar deze brief. Hierbij worden de gemeenten enerzijds
geïnformeerd over de ganzen en de bijbehorende problemen en anderzijds gevraagd om een
bijdrage te leveren aan de oplossing. Deze aanpak is uitvloeisel van het Ganzenbeleidskader
Zuid-Holland en past ook binnen de uitvoering van Motie 719 over ganzenschade.
Zie verder de brief aan de gemeenten.
Financieel en fiscaal kader
De schade die door ganzen wordt veroorzaakt komt op grond van de Wet natuurbescherming
voor een deel in aanmerking voor een tegemoetkoming. De regels hiervoor zijn in IPO-verband
afgestemd en terug te vinden in de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.
Jaarlijks worden er tegemoetkomingen in de ganzenschade betaald, het totale bedrag neemt in
de loop der jaren toe en heeft op dit moment een ordegrootte van € 800.000 per jaar. Dit betreft
alleen de agrarische schade. De overige vormen van schade (zoals aan de waterkwaliteit) of
risico’s (zoals voor het luchtverkeer) worden niet gemonitord op financiële omvang.
De gemeenten die iets willen doen aan de ganzen, doen dit in beginsel op eigen kosten.
Incidenteel kan eventueel een beroep worden gedaan op budget van de provincie. Dit valt onder
doel 1 .4 van de begroting.
Risico voor de provincie is de toenemende schade waarvoor een tegemoetkoming moet worden
verleend.
Juridisch kader
Het bestrijden en beheren van de diverse ganzenpopulaties vindt plaats op basis van
toestemmingen die zijn verleend op grond van de Wet natuurbescherming. Dit betreft deels een
landelijke vrijstelling, deels een provinciale vrijstelling (opgenomen in de Verordening uitvoering
Wet natuurbescherming) en deels provinciale ontheffingen (verleend namens GS door de
Omgevingsdienst Haaglanden).

2 Proces
De ganzenproblematiek wordt steeds nijpender en steeds meer partijen raken betrokken. Zo ook
de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland. Beide organisaties hebben bij
gedeputeerde Weber aan de bel getrokken vanwege de grote schade en overlast door de ganzen
en de noodzaak tot gezamenlijk optreden.Tijdens het overleg met Delft en Delfland is
afgesproken mede namens deze bestuursorganen een brief te sturen aan de gemeenten in ZuidHolland. De inhoud van de brief is ambtelijk afgestemd met de gemeente Delft en het
Hoogheemraadschap van Delfland, waarbij ervoor is gekozen om twee versies van de brief te
maken: één namens Delft en Delfland voor de gemeenten in de regio Delfland en een versie
waarin Delft en Delfland niet worden genoemd voor de overige gemeenten in Zuid-Holland.
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3 Communicatiestrategie
De brieven worden verzonden aan de gemeenten in Zuid-Holland. Er is verder geen
communicatie nodig.
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