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Onderwerp 

Overlast Canadese ganzen 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 

Provinciale Staten E.W. Kegel (Groep GO), d.d. 15 juli 2021, bij mij de 

volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

Toelichting 

Op basis van eigen waarneming is er een enorme populatie van Canadese ganzen in 

regio Den Haag Ypenburg, Pijnacker, Nootdorp en Delft aanwezig. Deze ganzen 

verplaatsen zich vaak in groepen van 100-200 exemplaren door woonwijken en 

aangrenzende gebieden. 

 

Zoals in het verleden is vastgesteld en op de website van de provincie Zuid-Holland 

staat vermeld:  

Canadese ganzen horen van oorsprong niet in Nederland en Zuid-Holland thuis, maar 

hebben zich de afgelopen jaren sterk uitgebreid, ook in onze provincie. Net als de 

andere ganzensoorten veroorzaken de Canadese ganzen onder andere schade aan 

landbouwgewassen en vormen ze een risico voor de veiligheid van het luchtverkeer. 

Op basis van een landelijke vrijstelling mag overal in Nederland op de Canadese gans 

gejaagd worden. Om te komen tot een evenwichtige situatie in Zuid-Holland ziet de 

provincie helaas geen andere oplossing dan de populatie Canadese ganzen te laten 

reduceren tot nul, waarbij we ruimte laten aan gezonde populaties van onze inheemse 

ganzensoorten. 

 

Naast de hierboven beschreven problematiek constateer ik dat: 

- De overtollige aanwezigheid van de Canadese ganzen leidt tot gevaarlijke 

verkeerssituaties, bijvoorbeeld daar waar auto’s en fietsen van een zelfde weg 

gebruik maken, 

- Grasvelden en speeltuinen nu al maandenlang ontoegankelijk zijn voor 

recreatieve doeleinden omdat deze bezaaid liggen met de uitwerpselen van de 

ganzen, dan wel de fysieke aanwezigheid van de ganzen die een agressieve 

houding ten opzichte van kinderen en begeleidende ouders kunnen aannemen, 

- Dat voet- en fietspaden vaak ontoegankelijk zijn door de vele uitwerpselen. 

 

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 

1. Herkent u het boven beschreven beeld, zijn er hier bij u breder signalen over 

ontvangen? Zo ja, kunt u dan aangeven hoe deze problematiek binnen de provincie 

Zuid-Holland speelt? 

 



 

Pagina 2/2 2. Bent u het eens dat deze situatie tot een verminderd beleving van wonen, leven en 

recreëren leidt voor de inwoners van Zuid-Holland? 

 

3. Kunt u zo concreet mogelijk aangeven wat geplande acties zijn, om de populatie van 

de Canadese gans tot 0 te reduceren? 

 

 

 

Den Haag, 15 juli 2021 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


