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Onderwerp  

 Mededeling portefeuillehouder verhuur jachtrechten provinciale gronden 

 

  Geachte Staten, 

 

Met deze brief informeren wij u over de verhuur van jachtrechten op provinciale gronden.   

 

De jachthuurovereenkomsten, inclusief beheer en schadebestrijding, op provinciale gronden, zoals 

afgesloten met de lokale Wildbeheereenheden, zijn verlopen per 30 september j.l. Deze overeenkomsten 

hebben betrekking op de bij Provincie Limburg in bezit zijnde gronden / percelen. De Jagersvereniging 

en Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg hebben namens de wildbeheereenheden 

verzocht om de jachtrechten opnieuw te verhuren en daarbij tevens toestemming te verlenen voor de 

uitvoering van het beheer en de schadebestrijding op basis van het vigerende Faunabeheerplan 2020-

2026, door GS goedgekeurd op 8 december 2020 (kenmerk 20/43896). 

 

Jacht ziet op het bejagen van vijf wildsoorten die zijn opgenomen op een landelijke wildlijst, te weten: 

konijn, wilde eend, haas, houtduif en fazant. Jachthouders hebben een wettelijke verplichting om deze 

vijf wildsoorten zodanig te beschermen en te beheren dat een redelijke stand van deze soorten geborgd 

is en er geen of nagenoeg geen schade door deze soorten wordt veroorzaakt. Daar waar schade 

(bijvoorbeeld aan gewassen) dreigt, worden deze wildsoorten bejaagd.  

 

Uit de herziene Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren, die op 3 november 2020 is vastgesteld, blijkt 

dat met name boerenland-zoogdieren achteruitgaan. Zo zijn de aantallen van konijn en haas sinds 1950 

met 60-70% geslonken en zijn deze soorten op deze lijst geplaatst. Vragen van de leden Ouwehand 

(PvdD), De Groot (D66), Graus (PVV), Bromet (GroenLinks), Futselaar (SP) en Moorlag (PvdA) aan de 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het opnemen van de haas en het konijn op de 

lijst bedreigde zoogdieren, terwijl beide nog steeds bejaagd worden (ingezonden 6 november 2020) zijn 
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op 21 januari j.l. beantwoord1. Minister Schouten heeft ervoor gekozen om de haas en het konijn, die nu 

voor het eerst in de laagste categorie van de rode lijst komen, (vooralsnog) bejaagbaar te houden waarbij 

er gewezen wordt op de verantwoordelijkheid van jagers om “een redelijke stand van het aanwezige 

jachtwild” in hun gebied te handhaven. Vervolgens is door diverse organisaties landelijk aandacht 

gevraagd voor de verhuur van jacht op gronden in eigendom van provincies ofwel gemeenten.  

 

Rekening houdend met deze maatschappelijke en politieke discussie, en in lijn met het op 13 mei 2016 

door Provinciale Staten aangenomen burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht’² hebben wij besloten om in 

nieuw af te sluiten overeenkomsten de verhuur van jachtrechten op, in eigendom van Provincie Limburg 

zijnde gronden enkel nog op afroep te laten plaatsvinden. Jacht op afroep houdt in dat de jachtrechten 

worden opgenomen in de overeenkomsten maar hier pas uitvoering aan kan worden gegeven na 

expliciete toestemming vanuit de Provincie Limburg.  

 

Het is gebruikelijk dat voor het verhuren van de jacht een huursom wordt voldaan aan de eigenaar, de 

Provincie Limburg. Met het verhuren van de jacht op afroep, is deze huursom niet aan de orde. Per saldo 

leidt dit, uitgaande van een contractduur van 6 jaren tot inkomstenderving van huurpenningen van in 

totaal € 48.000,--. Deze huuropbrengsten zijn tot op heden toegevoegd aan de exploitatie van de 

Ontwikkelopgave Natuur.   

 

Uitvoering van vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten wordt wel toegestaan, omdat hiervoor in het met 

uw Staten besproken Faunabeheerplan 2020-2026 al gedetailleerde kaders zijn gesteld. Het ligt niet in 

de rede om de uitvoering van dit plan op provinciale percelen te belemmeren.  

 

 
Gedeputeerde Staten van Limburg 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
G.J.W. Gabriëls 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1     2021D03163 - Antwoord op vragen van de leden Ouwehand, De Groot, Graus, Bromet, Futselaar en Moorlag over het 

opnemen van de haas en het konijn op de lijst bedreigde zoogdieren, terwijl beide nog steeds bejaagd worden. 

2     https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/5c609208-5ef9-4623-a798-b133e182cd50 


