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Uw kenmerk

Geachte heer de Kort,

-Contactpersoon

Bij brief van 7 januari 2016, ingekomen op 8 januari 2016, heeft u namens de
PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met de berichtgeving in o.a. Trouw en de in de
bronvermelding genoemde websites over deze trofeejacht arrangementen in
Nederland?
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Antwoord:
Ja, de betreffende berichtgeving is ons bekend.

2. Is het in Nederland en dus ook in de provincie Brabant, buitenlandse jagers
toegestaan om te jagen?
Antwoord:
Ja. Voordat een jager uit het buitenland in Nederland mag en kan jagen, wordt
hij of zij aan een strenge controle onderworpen. Voor een jachtakte ten behoeve
van de gastjager die op uitnodiging in Nederland wil jagen kennen wij in
Nederland een tijdelijke jachtakte, de zgn. “logeerakte” als bedoeld in artikel
45, eerste lid, Flora- en faunawet. De gastheer vult hiervoor een
aanvraagformulier voor een jachtakte in, voegt hierbij een kopie van de
buitenlandse jachtakte en doet de aanvraag bij de afdeling bijzondere wetten
van de politieregio Haaglanden. De gast moet ook in het buitenland, volgens de
daar geldende regelgeving gerechtigd zijn de jacht uit te oefenen. In Nederland
mag hij alleen jagen in het bijzijn van de gastheer.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3. Is het u bekend of er in Brabant gejaagd is door buitenlandse trofeejagers?
En zo ja, hoe vaak?
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Antwoord:
Nee, het is ons niet bekend of in Brabant gejaagd wordt door buitenlandse
jagers. Hiertoe bestaat geen meldingsplicht naar de Faunabeheereenheid of de
provincie.
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4. Hoe past het aanbieden van dit soort arrangementen aan buitenlandse jagers
binnen de verplichting om lid te zijn van een Wildbeheereenheid en hoe wordt
dit gecontroleerd?
Antwoord:
Voor het gebruik maken van een ontheffing en het verkrijgen van een
machtiging, is het verplicht lid te zijn van een wildbeheereenheid. Het verkrijgen
van een machtiging is alleen mogelijk via het gedigitaliseerde Fauna
Registratiesysteem. Indien men niet als lid is geregistreerd kan men geen
machtiging krijgen.

5. Hoe wordt geborgd dat deze buitenlandse jagers overeenkomstig het van
toepassing zijnde faunabeheerplan handelen?
Antwoord:
Buitenlandse jagers kunnen zelfstandig geen gebruik maken van de machtiging,
omdat zij hiertoe niet bevoegd zijn. Conform het Reglement van de
Faunabeheereenheid komen alleen deelnemers van de FBE in aanmerking voor
een machtiging. Tevens staat hierin vermeld dat jachtaktehouders zich binden
door gezamenlijk met de grondgebruiker, digitaal een machtiging aan te
vragen. Mocht er sprake zijn van een gastjager, dan mag deze alleen
jagen/schade bestrijden in het bijzijn van de gastheer. De gastheer is
verantwoordelijk voor het gedrag van de gastjager en heeft zich verbonden te
handelen op grond van het van toepassing zijnde faunabeheerplan.

6. Is de Faunabeheereenheid Noord-Brabant op enigerlei manier betrokken bij
dit soort arrangementen? En zo ja, hoe?
Antwoord:
De faunabeheereenheid is op geen enkele wijze betrokken bij dit soort
arrangementen. Zij heeft alleen een relatie met aangesloten grondgebruikers en
jachtaktehouders.
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7.Deelt u de mening van de PvdA dat dit soort jachtarrangementen niet wenselijk
zijn? Zo ja, wat zijn uw mogelijkheden om deze arrangementen onmogelijk te
maken? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord:
Op grond van voorwaarde 8 uit de machtiging is het verboden de machtiging
commercieel te gebruiken. Bij misbruik wordt de machtiging per direct
ingetrokken is het niet meer mogelijk schade te bestrijden.

8. Is er een mogelijkheid dat de provincie in de voorwaarden bij de ontheffing
opneemt dat de provincie vormen van trofeejacht, zoals geschetst, niet wil en
dus verbiedt? Indien dit mogelijk is, is een verbod daarmee voldoende juridisch
afgedekt?
Antwoord:
Zie antwoord bij 7. Hiermee is het verbod voldoende juridisch afgedekt.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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