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Onderwerp __ Aarieseweg 34 in Best, gedoogbeschikking 

zeste 

Aanleiding 

Uw bedrijf FCN BV produceert met circa 108 dekberen sperma voor de varkenshouderij in geheel Europa. 

De productie geschiedt met de benodigde wettelijke toestemmingen vanuit stal 4 op de locatie 

Aarleseweg 34 te Best. Op de locatie bevindt zich tevens een pas nieuwgebouwde stal 5. Deze stal mag 

in beginsel nog niet in gebruik worden genomen omdat u niet over de benodigde omgevingsvergunning 

voor de activiteit milieu beschikt. U heeft wel een aanvraag voor die activiteit ingediend en deze is 

momenteel in procedure. 

Wij hebben op 12 juli 2022 een verklaring ontvangen van uw veearts, de heer 

De Varkenspraktijk, Obrechtstraat 2, 5344 AT Oss. Wij hebben op 30 juli 2022 een aanvullende verklaring 

ontvangen. 

Uit de voorhanden zijnde gegevens blijkt dat er sprake is van een calamiteit op uw bedrijf, FCN BV. 

Gebleken is dat op uw bedrijf FCN BV onder de door u gehouden dekberen het PRRS-virus is uitgebroken. 

Dit heeft tot gevolg dat alle 108 beren moeten worden geruimd. Op 14 juli 2022 heeft u ons 

medegedeeld dat op 18 juli 2022 zal worden begonnen met de ruiming. Nadat stal 4 zal zijn leeggeruimd, 

kan deze stal voor langere tijd niet worden gebruikt vanwege het feit dat de stal moet worden ontsmet 

en het virus tijd nodig heeft om uit te doven. 
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Gevolgen 

Doordat stal 4 vooralsnog niet meer kan worden gebruikt ten gevolge van het PRRS virus en voor stal 5 

weliswaar een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is aangevraagd, maar deze nog niet in 

werking is getreden, betekent dat feitelijk dat stal 4 niet kan en stal 5 niet mag worden gebruikt voor uw 

bedrijfsvoering. U heeft kenbaar gemaakt dat het voortbestaan van uw onderneming daarmee in acuut 

gevaar is gekomen. U heeft dit gevaar gemotiveerd onderbouwd met een brief van 12 juli 2022. Op 30 

juli 2022 heeft u het verzoek aangevuld met nadere informatie en onderbouwing 

Gebruik Stal 5 

In de brief verzoekt u vooralsnog gebruik te mogen maken van de nieuwgebouwde stal 5, in elk geval 

voor een periode van zes maanden. 
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Gedogen 

Hoewel formeel gezien het gebruik van stal 5 op dit moment nog niet is toegestaan zien wij in de 

ontstane noodsituatie aanleiding om het gebruik van stal 5 met onmiddellijke ingang onder voorwaarden 

te gedogen tot uiterlijk 1 februari 2023 en hebben wij conform besloten in de vergadering van het college 

van burgemeester en wethouders van 2 augustus 2022. 

Wij verbinden aan deze gedoogtoestemming de volgende voorwaarden 

a. Gedoogde verklaart schriftelijk zich aan de aan het gedoogbesluit verbonden voorwaarden te 

houden; 

b. Gedogen geschiedt met inachtneming van de beginselplicht handhaving wanneer 

handhavingsverzoeken worden ingediend; 

c. Stal4 en 5 mogen alleen dan tegelijk in gebruik zijn voor zover en wanneer beide stallen een 

directe en volledige juridische grondslag hebben om in bedrijf te zijn; 

d. Op het moment dat stal 5 zonder volledige rechtstitel in bedrijf is dient stal 4 inclusief de 

daaraan verbonden mestputten volledig te zijn leeggehaald, schoongemaakt en gehouden; 

e. Gedoogde houdt het bevoegd gezag steeds onverwijld op de hoogte van alle feiten en 

omstandigheden waarvan hij kan vermoeden dat deze informatie van belang is voor het 

bevoegde gezag (hieronder valt in ieder geval het verloop van de virusbesmetting en de 

bestrijding daarvan). 

Motivering 

De reden dat wij de overtreding van de geldende regelgeving tot 1 februari 2023 gedogen is gelegen in 

het feit dat wij het belang om in de gegeven omstandigheden vast te houden aan het (nog) niet mogen 

gebruiken van stal 5 ondergeschikt achten aan het voortbestaan van uw onderneming. U heeft naar onze 

mening voldoende aannemelijk gemaakt dat wanneer u uw klanten over een langere tijd niet zou kunnen 

voorzien van producten, het risico aanzienlijk is dat uw bedrijf verloopt met als mogelijk gevolg dat het 

voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. 

Daarbij overwegen wij dat inmiddels een besluit in procedure is waarin u een omgevingsvergunning 

milieu wordt verleend voor het gebruik van stal 5. Hoewel dit besluit nog niet in werking is getreden, 

blijkt dat wij voornemens zijn u toestemming te verlenen om stal 5 te mogen gebruiken. 

Ook is een punt van belang dat de milieubelasting die het gevolg is van het gebruik van stal 5 in plaats 

van stal 4, niet wijzigt. Het aantal beren blijft gelijk en het emissiepunt wijzigt marginaal, te weten het 

komt ongeveer een meter verder van de gevel van het buurpand, Aarleseweg 38, te liggen. 

Vragen 

Heeft u nog vragen? U bereikt mij via het mailadres e en via het telefoonnummer M 

B k sta u dan graag te woord. (geanonimiseerd)
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Met vriendelijke groet, Voor akkoord: 

namens burgemeester en wethouders 
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