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Aar: N e Gemeente Best <info@gemeentebest.nl> (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: aarleseweg 34 

Beste N (geanonimiseerd)

We hebben vernomen van de advocaat van B aat er een ziekte onder W zijn varkens is 

uitgebroken, PRRS. 

Nu is het vrijwel zeker dat hij zijn varkens moet gaan ruimen, wat natuurlijk vervelend is. 

Daardoor is hij ook genoodzaakt om zijn stal waarin de varkens zich bevinden leeg te zetten en tijdelijk leeg te 

laten staan om de ziekteverwekkers uit te roeien. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Nu is het mogelijk, zoals de advocaat vermeld, dat W of iemand anders die daartoe bevoegd is nu bij de 

gemeente Best gaat vragen, of al gevragen heeft, of hij nu zijn nieuwe stal mag gaan gebruiken voor het opnieuw 

opstarten met de varkens, zodat hij de noodzakelijke rustpauze kan overbruggen doordat de nieuwe stal 

natuurlijk niet besmet is, zodat zijn financiële gemis kan worden verminderd. 

Er zal wel weer een zielig verhaal worden opgehangen dat hij dit financiëel niet kan dragen, terwijl hij wel de 

boerderij naast hem gelegen pas heeft aangekocht. 

(geanonimiseerd)

Maar toen W de bouw van de nieuwe stal toch doorzetten, hebben jullie er hem nadrukkelijk op gewezen, dat 

het niet zeker zou zijn dat hij de stal ooit in gebruik zou kunnen nemen, omdat hij daar mogelijk niet alle 

vergunningen toegewezen voor zou krijgen. 

Jullie hebben toen nadrukkelijk gezegd, dat dit uitsluitend voor eigen risico zou zijn ‚ om de bouw toch door te 

zetten. 

(geanonimiseerd)

Doordat W blijft vasthouden aan de omgevingsvergunning om toch steeds de honden weer opnieuw mee te 

nemen in de vergunningsaanvraag, heeft hij na al die tijd nog geen omgevingsvergunning toegewezen gekregen, 

wat dus ook inhoud dat er nog steeds geen bestemming op zijn nieuwe stal zit. 

(geanonimiseerd)

Dus mag hij er ook in deze situatie, geen varkens in houden. 

De Gemeente Best kan dus niet toestaan om tijdelijk hier in toestemming te verlenen voor het opstarten met 

varkens. 

Als dit wel wordt toegezegd, verneem ik dit graag van jullie . 

Zoals je weet krijgt hij dan een koekje van eigen deeg, omdat hij ook zijn buren chanteert met het sturen van 

handhaving om het verkrijgen van zijn omgevingsvergunning af te dwingen. 

  

Zodra dit gaat plaatsvinden, is de Gemeente Best in overtreding, en zijn de buren dit keer die dan meteen een 

handhavingsverzoek gaan indienen voor het beëindigen van de beslissing van de Gemeente Best, om tijdelijk toe 

te staan om varkens in zijn nieuwe stal te mogen gaan houden. 

Nu je weet hoe we deze situatie beoordelen, zodat je achteraf niet kan zeggen maar we dachten dat jullie daar 

wel mee zouden instemmen in de situatie waarin zich nu verkeerd. Nee dat doen we niet, en stemmen er 

dus niet mee in zodat je dit kunt meenemen in een beoordeling als de aanvraag van i komt, of alis gekomen. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Graag verneem ik hierop jullie reactie, 

Met vriendelijke groet (geanonimiseerd)


