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Aanleiding. 

Fokkerij Centrum Nederland gevestigd op de Aarleseweg 34 te Best produceert met circa 108 dekberen 

sperma voor de varkenhouderij in heel Europa, de gehele wereld. Dit moet plaatsvinden onder 

omstandigheden met een zeer hoge gezondheidsstatus. Vanaf 21 april 2021 is de nieuwe Europese 

diergezondheidsverordening (Animal Health Regulation) van kracht die verder gaande maatregelen 

oplegt op het gebied van diergezondheid en om uitbraken van dierziekten te voorkomen en de 

verspreiding hiervan tegen te gaan. 

Dit is ook de aanleiding geweest om 2 jaar geleden te starten met de bouw van een tweede nieuwe 

hightech dekberenstal en aanpassen van de bestaande stal zodat de klimatologische omstandigheden 

en dierenwelzijn verder verbeterd werden. Daarnaast zijn de stallen voorzien van een filtersysteem 

(virussen) voor de ingaande lucht en luchtwassysteem voor de uitgaande stallucht. 

Als gevolg van het moeizame bouwproces met veel verzoeken tot handhaving die het bouwproces 

hebben vertraagd waardoor gedurende een veel te lange periode diverse mensen kortstondig op de 

bouw hebben kunnen werken. Dit heeft B 2! vaak aangegeven als een zeer groot 

risico voor insleep van dierziektes. 

(geanonimiseerd)
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Nu in afwachting van een definitief Wabo-besluit, de nieuwe stal gereed is om in gebruik te nemen, 

zijn bij een aantal dekberen in de bestaande stal antistoffen van de dierziekte PRSS geconstateerd 

(zie bijlage: de verklaring van de dierenarts d.d. 12 juli 2022). 

  

Economisch probleem. 

Omdat een Kl-station voor de productie van sperma ten behoeve van de varkensfokkerij in Europa 

geheel vrij moet zijn van dierziekten, eist de nieuwe Europese diergezondheidsverordening (Animal 

Health Regulation) een plan van aanpak (hoogst waarschijnlijk het volledig ruimen van de ca 100 

varkens). Omdat FCN-Nederland enkel beschikt over één stal op één locatie zijn in enkele dagen 75% 

van de klanten elders op zoek naar sperma voor hun varkenshouderij. Dit is catastrofaal voor FCN- 

Nederland en dus voor de 

Eén oplossing. 

Om de klanten op zeer korte termijn weer te kunnen voorzien van sperma en het voortbestaan van 

FCN-Nederland te kunnen garanderen is er binnen de Europese diergezondheidsverordening (Animal 

Health Regulation) maar één kans, lees oplossing. 

3. De bestaande stal (Ieegdraaien’ , ontsmetten en enkele maanden leeg laten staan zodat kan 

worden uitgesloten dat de dierziekte PRRS nog op het bedrijf aanwezig is; 

b. Vanaf augustus 2022 worden elke 6 weken, 25 nieuwe dekberen in Denemarken aangekocht, 

het quarantaine protocol opgestart, waarna over 8 weken weer sperma geleverd kan worden 

aan de klanten; 

c. Dit betekent dat wij de gemeente Best vragen in deze ‘overmachtsituatie’, gebruik te mogen 

maken van de nieuwe berenstal nr. 5 in plaats van de bestaande stal nr. 4 zodat deze stal ook 

aangepast kan worden aan de nieuwe vergunningseisen (luchtkanaal / luchtwasser). 

Dit is de enige haalbare oplossing om een faillissement te voorkomen. 

Motivatie. 

Voor het gebruik van stal $ is in februari 2022 een ontwerpbesluit genomen waarvoor op basis van een 

gerechtelijke uitspraak ten laatste 31 mei 2022 een definitief besluit genomen had moeten worden. 

Als gevolg van proforma zienswijzen van n de gesteide termijn om deze aan te vullen, 

heeft ertoe geleid dat er voor alsnog geen definitief besluit genomen is. 

(geanonimiseerd)

Omdat sprake van een overmacht- / overgangssituatie (zicht op legalisatie) betreft het in gebruik 

nemen van stal 5, vragen wij namens ECN-Nederland e zezien deze catastrofale (geanonimiseerd)

situatie ten laatste dinsdag 2 augustus aanstaande een gedoogbesluit te nemen voor het in gebruik 

nemen van stal 5 voor het houden van maximaal 108 dekberen in plaats van stal 4. 

  

  

  

  

Verzoek dierenarts 

Het is meer dan wenselijk en zelfs noodzakelijk voor het voortbestaan van FCN dat de nieuwe stal van 

FCN Best langer in gebruik mag blijven dan 1 oktober 2022. De “oude” stal moet namelijk aangepast 

worden 0.a. het klimaatsysteem (luchtkanaal met luchtwasser) om aan alle nieuwe vergunningseisen 

te voldoen. Aangezien er lange levertijd zit op de materialen en de werkzaamheden ook langere ti 

beslag gaan nemen, kan de “oude” stal niet klaar zijn voor 1 oktober 2022. De uitvoering van de 

werkzaamheden en de ontkoppeling van de luchtinlaat van het luchtfiltratiesysteem is een veterinair 

onverantwoord groot risico bij aanwezigheid van varkens in de stal. De huidige PRRSv introductie is 

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)



  

  

naar alle waarschijnlijkheid terug te voeren op kleine werkzaamheden in de stal waarbij ook het 

filtratiesysteem korte tijd uitgeschakeld is geweest. Als het het Kl-station opnieuw besmet zou worden 

met PRRSv zal dit een faillissement voor FCN inhouden omdat de afzet volledig zal wegvallen. Na 

aanpassing van de ‘oude’ stal is wederom een ontsmettings- en leegstandperiode noodzakelijk van ten 

minste 6 weken. Voor de gezondheid en veiligheid van de varkens en het voortbestaan van FCN is er 

vanuit veterinair oogpunt een gedoogperiode van min. 6 maanden nodig. 

  

  

  

Geen toename van dieren, emissies en/of kleinere afstand tot emissiepunten 

Op 3 november 2004 is er een milieuvergunning verleend voor 108 dekberen in stal 4 op stro met een 

  

geuremissie van 2.019,6 Ou en een emissiepunt op een afstand van 70 meter van de woning 

Aarleseweg 38 (zie foto in onderstaande figuur). 

Door het gebruik van stal 5 te gedogen (stal 4 leeg te zetten) neemt het aantal dekberen niet toe, blijft 

de geuremissie gelijk en wordt de afstand tot het emissiepunt niet kleiner. De afstand wordt 71 meter 

tot de woning van de Aarleseweg 38 ten opzichte van het emissiepunt van stal 5. (zie foto in 

onderstaande figuur). 

Tevens is er op zeer korte termijn zicht op legalisatie betreft het gebruik van deze varkensstal nr. 5. 

Bestaande / vergunde situatie 2004 
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Gedoog- / Overgangssituatie 

  
  

  

Verzoek. 

Omdat sprake van een overmacht- en overgangssituatie (zicht op legalisatie) betreft het in gebruik 

nemen van stal 5, vragen wij namens FCN-Nederland e zezien deze catastrofale 

situatie ten laatste dinsdag 2 augustus aanstaande een gedoogbesluit te nemen waarbij het in gebruik 

nemen van stal 5 voor het houden van maximaal 108 dekberen in plaats van stal 4 wordt gedoogd voor 

een periode van ten minste 6 maanden. 

(geanonimiseerd)

  

Ikhoop u hiermede namens N v'oende te hebben ingelicht en vragen begrip 

voor deze zeer ingrijpende overmacht situatie met zeer grote consequenties om spoedig te komen tot 

een passende oplossing. 

(geanonimiseerd)

Vragen? 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan verzoek ik u contact op te nemen met 

e Kent em bereiken via telefoonnummer B en em 

N . nien gewenst wil e situatie en conseguenties graag zelf 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

komen toelichten. 
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Met vriendelijke groeten, 

Namens initiatiefnemer FCN-Nederland 

R&S Advies 

Langegracht 4b 

5091 SJ MIDDELBEERS 

telnr. 013-5144175 

Em 

Bijlagen: 

Verklaring dierenarts 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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