
 
 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
 
Maastricht, 22 oktober 2021 

 

Betreft: Schriftelijke vragen inzake verhuur jachtrechten provinciale gronden 

 
 
Geacht College,  
 
Vorige week hebben wij met verbazing kennisgenomen van uw besluit 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.1 Door dit besluit te nemen zonder overleg te voeren met 
de Jagersvereniging en de wildbeheereenheden (WBE’s), wordt niet alleen de jarenlange goede 
samenwerking met deze partijen miskend maar daarbij toont de Provincie zich geen betrouwbare 
overheid. Daarnaast blijkt uit de brief van het College dat de achteruitgang van met name boerenland-
zoogdieren ten grondslag ligt aan het besluit en dat het College zich hiervoor baseert op nationale 
cijfers in plaats van de situatie in Limburg. 
 
Dit heeft geleid tot de volgende vragen:  
 

1. Onze fracties vinden het onwenselijk dat tot deze ingrijpende verandering in de wijze waarop 

faunabeheer is georganiseerd in Limburg is besloten zonder overleg met de inhoudelijke 

specialisten, te weten de Jagersvereniging en de WBE’s. Deelt het College onze opvatting dat 

bij dergelijke ingrijpende besluiten er vooraf overleg dient te worden gevoerd met de 

betrokken partners? 

2. Kan het College toelichten waarom er geen overleg heeft plaatsgevonden met de 

Jagersvereniging en de WBE’s? 

3. Waarom heeft de provincie als private organisatie besloten het jachtrecht op haar gronden 

alleen op afroep te verhuren, terwijl zij als publieke organisatie participeert in het 

faunabeheerplan? 

4. Hoe verhoudt het vastgestelde faunabeheerplan 2020-2026 zich tot de in 2016 aangenomen 

gewijzigde motie 755 Plusquin c.s. inzake Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht?  

5. Is er, na deze beleidswijziging en gelet op de bepalende pijlers van het faunabeheerplan, nog 

sprake van een effectieve uitvoering van het Faunabeheerplan?  

6. De herziene Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren is weliswaar op 3 november 2020 

vastgesteld, maar nog niet geëffectueerd omdat het ministerie van LNV nog onderzoek doet. 

Pas in 2022 zal een definitief besluit worden genomen. Acht het College de motivering van het 

besluit jachtrechten nog slechts op afroep te verhuren in deze wetenschap valide?  

                                                      
1 Mededeling portefeuillehouder verhuur jachtrechten provinciale gronden, brief gedeputeerde Gabriëls van 
14-10-2021 (DOC-00186294). 



7. Deelt het College de indruk dat het verhuren van jachtrechten op afroep leidt tot een 

moeizamer proces waardoor tijdig ingrijpen om schade (bijvoorbeeld aan gewassen) te 

voorkomen, bemoeilijkt wordt en het aantal vrijwilligers zal teruglopen met het oplopen van 

deze schade als gevolg? Graag een toelichting.  

a. Welke verantwoordelijkheid dragen de Provincie, jachthouder en grondeigenaar voor 

wildschade (bijvoorbeeld aan gewassen) door de vijf genoemde wildsoorten? 

8. Is het College bereid om het besluit 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 te herzien tot na het einde van het jachtseizoen 2021? En alvorens een 

nieuw besluit wordt genomen hierover in overleg te treden met de Jagersvereniging en de 

WBE’s zodat de maatregelen zijn gebaseerd op kennis specifiek ten aanzien van Limburg en 

Provinciale Staten hierover te informeren in een vergadering van de Statencommissie Ruimte, 

Landbouw en Natuur? 

Graag zien wij beantwoording voor de Provinciale Statenvergadering van 5 november 2021 tegemoet, 

zodat deze kan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling. 

 

Namens de CDA-fractie, 
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