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Geachte heer Hermans,

Onderstaand de antwoorden op de door u gestelde Art 36 vragen inzake jacht en
jachtvergunningen.
Hoeveel hectare heeft de gemeente Eijsden~lvlargraten in eigendom waarop in principe
gejaagd zou kunnen worden?
De gemeente Eijsden-Margraten heeft ca. 243 ha in eigendom Waarop gejaagd kan
worden.

WMO

Op hoeveel hectare wordt in werkelijkheid gejaagd? Gaarne een opsplitsing in beheerplezierjacht.
Wtfln,fv.<;~§ijoderi¿ma'rgrziitrilrtrii. Het is bij de gemeente niet bekend of en met Welke derden de wildbeheereenheden
eveneens jachthuurovereenkomsten hebben afgesloten. Derhalve is ook niet bekend op
hectare er werkelijk wordt gejaagd binnen de gemeente.
hoeveel
liÉiAhl
Op de eigendommen van de gemeente Eijsden-Margraten mag alleen gejaagd worden
lkli¿tilliltlt¿lilrilflf/ßfilißlíšñtšíi
door wildbeheereenheden in het kader van faunabeheer en niet voor plezierjacht.
intoiioiššijridens-rrtargrelïennl en
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ls het jagen geregeld via jachtvergunningen
Jachthuurovereenkomsten.

jachthuurovereenkomsten?

Aan wie zijn de vergunningen verstrekt om te jagen op deze percelen.
Er zijn jachthuurovereenkomsten gesloten met Wi/dbeheereenheid “Salvelsbos” en
l/l/ildbeheereenheid “Het Geuldal".
Voor hoe lang wordt een vergunning afgegeven?
De huurovereenkomsten eindigen op 31 maart 2025.

Wie beslist er over het afgeven van nieuwe jachtvergunningen en het verlengen van
aflopende vergunningen.
In de gemeente Eijsden~Margraten zijn alleen jachthuurovereenkomsten gesloten met
wildbeheereenheden en worden geen vergunningen afgegeven. Het college van B&Wis
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conform art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke
rechtshandelingen en daarmee dus ook tot het aangaan van jachthuurovereenkomsten.

Welke opbrengsten en kosten zijn er voor de gemeente verbonden aan deze
vergunningen.
zijn 6 1.345, 89. Voor de
De jaarlijkse opbrengsten uit de jachthuurovereenkomsten
gemeente zijn hier verder geen kosten aan verbonden.
Welke eisen stel het Cittaslow keurmerk
gemeente?
Geen
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de beheer- en plezierjacht in onze
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ls de gemeente bekend met het onderzoek “Nederlanders en de jacht” uit december
2018 van de Dierenbescherming waaruit blijkt dat de meerderheid van Nederlanders
tegen de jacht is?
Ja.
Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van Nederlanders tegen jagen als hobby is.
door de
zijn de jachthuurovereenkomsten
Zoals in het voorgaande reeds Weergegeven
gemeente Eijsden-Margraten enkel gesloten in het kader van beheer en niet voor
plezier/'acht
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
De burgemeester,
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Geleidebrlef scanning
Invullen door
scanner

Invullen door registrator

Zaaknummer

Documentnr.

Aantal
pagina”s

Fysiek naar
afdeling

Indien fysiek,
routing

Akkoord voor
scanning

