
 
mhh.mouchart@prvlimburg.nlInkomendBeantwoording schriftelijke vragen PS 

   

 

 
Limburglaan 10 

6229 GA Maastricht 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht 

+ 31 43 389 99 99 

www.limburg.nl 

 

 

Provinciale Staten  

van Limburg 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster  NW Behandeld M.H.H. Mouchart 

Ons kenmerk DOC-00196317 Telefoon +31 6 46 90 19 38  

Uw kenmerk - Maastricht 1 november 2021 

Bijlage(n) - Verzonden 

 

3 november 2021      

    

    

Onderwerp  

Mededeling portefeuillehouder schriftelijke vragen 'Jachtverhuur op provinciale gronden' 
 

 

Geachte Staten, 

 

Op 22 oktober jl. hebben wij van de leden Voncken (CDA), Nijskens (VVD), Vincken (SVL), Westhoff  

(Forum voor Democratie), Van der Linden (Lokaal-Limburg) en Megens (PVV) schriftelijke vragen 

ontvangen inzake het op 12 oktober jl. genomen besluit om in nieuwe overeenkomsten betreffende jacht  

op provinciale gronden, schadebestrijding en populatiebeheer de jacht enkel op afroep te laten  

plaatsvinden1. Er is daarbij verzocht om beantwoording van de vragen vóór 5 november.  

 

Middels deze mededeling portefeuillehouder wil ik u informeren over het op 1 november jl. gevoerde 

gesprek met de Jagersvereniging en Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden (SSWL). Dit 

vooruitlopend op de beantwoording van de op 22 oktober jl. gestelde Statenvragen. 

 

Het gesprek met de voorzitter van de Jagersvereniging Limburg / SSWL en de regiomanager van de 

Jagersvereniging was zeer constructief. Samenwerking en gezamenlijke inzet voor bescherming en 

behoud van de Limburgse natuur blijft de voornaamste inzet. Wildbeheereenheden zijn belangrijke 

partners in de uitvoering van het Limburgse natuurbeleid. Er is gesproken over de voortzetting van 

diverse projecten zoals ‘Jagers in het Groen’ en biotoopverbetering voor de patrijs, alsmede over het door 

ons college genomen besluit om de jacht op provinciale gronden op afroep te laten plaatsvinden. We zijn 

tot een gezamenlijke invulling van het door ons college genomen besluit gekomen.  

 

                                                      
1 Er vinden met het besluit van 12 oktober jl. géén veranderingen plaats ten aanzien van de uitvoering van populatie- en 

schadebeheer op basis van ontheffing, opdracht of vrijstelling passend binnen de kaders van een goedgekeurd 

faunabeheerplan. 
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Het besluit om de jacht op provinciale gronden op afroep te laten plaatsvinden blijft van kracht. Om dit 

besluit nader vorm te geven zullen lokale wildbeheereenheden binnen hun werkgebied inventariseren 

waar provinciale gronden liggen, of er noodzaak is tot bejaging, welke bestemming omliggende percelen 

hebben en welk faunabeheer op omliggende percelen plaatsvindt. Daar waar provinciaal grondbezit 

kleiner is dan 20 hectare en omsloten is door gronden waar jachtverhuur plaatsvindt, zullen wij positief 

reageren op een verzoek tot afroep van de jacht. Ligt het provinciaal eigendom tegen percelen aan met 

een natuurbestemming of sluit dit aan bij een groter gebied waar jacht op afroep plaatsvindt ofwel géén 

jachtverhuur plaatsvindt, dan zal op provinciale percelen jacht enkel kunnen plaatsvinden in geval van 

(dreigende) schade. Voor aaneengesloten provinciaal bezit groter dan 20 hectare zal op basis van 

maatwerk met de wildbeheereenheid worden geoordeeld of jacht op deze gronden noodzakelijk zal zijn.  

 

Middels bovenstaande invulling van het op 12 oktober j.l. genomen besluit sluiten wij aan bij een 

systeembenadering van de jacht en de uitvoering van het in december 2020 met u besproken 

faunabeheerplan jacht waarbij de instandhouding van populaties van wildsoorten als uitgangspunt geldt.  

 

Om voldoende tijd te hebben om bovenstaande inventarisatie tot uitvoering te brengen is besloten 

bestaande overeenkomsten met de wildbeheereenheden tijdelijk te verlengen tot en met 31 december 

2021.  

     

 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

G.J.W. Gabriëls 


