
20-06-2022 Kennisgeving voornemen tot verhuur jachtrecht op gemeentegrond  
 
 
 
Locatie 
Borgharen-Itteren 
 
 
Motivatie 
Ter voorkoming van wildschade verhuurt de gemeente het jachtrecht op gemeentegrond in het gebied 
rond Borgharen en Itteren aan WBE de Maasvallei. Het zogeheten jachtveld van deze WBE beslaat 
een gebied langs de Grensmaas van de noordelijke helft van Maastricht tot Echt.  
De huurovereenkomst met WBE de Maasvallei eindigde op 1 april 2022.  
Dit jachtrecht omvat de percelen, kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie G nrs. 5971 en 
5486 gedeeltelijk, sectie I nrs. 4199, 4201, 4276, 3683 (alle gedeeltelijk), 3464, 4247, 3414, 3415, 
4246, gemeente Itteren, sectie B nrs. 1417, 1418, 796, 1322, 1575 en gemeente Borgharen, sectie B 
nrs. 488, 1929 en 1926. De totale grootte is ruim 60 hectare.  
 
Genoemde gemeente-eigendommen liggen binnen het werkgebied van deze WBE. Het verhuurde 
jachtrecht wordt door de WBE doorverhuurd aan diens leden-jachtveldhouders die deze percelen 
beheren en bejagen. Het werkgebied is regionaal vastgelegd. De gemeente is voornemens een 
nieuwe 6-jarige huurovereenkomst met WBE de Maasvallei te sluiten en daarmee continuatie qua 
voorkóming van wildschade te waarborgen. De gemeente is van mening dat WBE de Maasvallei de 
enige serieuze kandidaat is voor het huren van het jachtrecht op deze percelen vanwege het 
toegewezen werkgebied en het gegeven dat geen andere partij binnen dat werkgebied de beschikking 
heeft over de wettelijk vereiste minimaal 40 hectare aaneengesloten bejaagbare percelen.  
 
 
Reactietermijn  
Mocht u van mening zijn dat ook u gelet op het gelijkheidsbeginsel als gegadigde aangemerkt dient te 
worden voor deze verhuring, stuur dan vóór 10-07-2022 per aangetekende brief een gemotiveerde 
reactie aan de gemeente Maastricht, afdeling Vastgoed, t.a.v. René van Kessel, Postbus 1992, 6201 
BZ Maastricht. 
Ontvangt de gemeente binnen de gestelde termijn geen aangetekende brief van u voorzien van een 
gemotiveerde reactie, dan vervalt uw recht om tegen deze (voorgenomen) uitgifte in rechte op te 
komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te 
baseren. 
 


