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VERZOEK OM INFORMATIE (Wet open overheid) 

Edelachtbare heer, mevrouw, 

Fokkerijcentrum Nederland B.V. (verder FCN) exploiteert op het adres Aarleseweg 34 in 

Best een spermawinstation en houdt daarvoor dekberen. Uw college heeft voor het 

houden van deze dekberen een omgevingsvergunning voor milieu verleend. De dekberen 

dienen in stal 4 van de inrichting te worden gehuisvest. FCN heeft bij haar bedrijf een 

vijfde stal gerealiseerd. FCN heeft uw college bij brieven van 12 en 30 juli 2022 verzocht 

om stal 5 in gebruik te mogen nemen voor het houden van 108 dekberen in plaats van in 

stal 4. Bij brief van 3 (verzonden 16) augustus 2022 hebt u FCN laten weten het gebruik 

van stal 5 tot uiterlijk 1 februari 2023 te gedogen. Aan die gedoogtoestemming hebt u 

voorwaarden verbonden. 

FCN heeft uw college gedoogtoestemming verzocht vanwege bijzondere omstandigheden 

op haar bedrijf. Volgens FCN is op haar bedrijf sprake van een calamiteit: de vaststelling 

van een PRRS-besmetting onder de dekberen in stal 4. Daartoe is door FCN een 

verklaring ingebracht van haar eigen dierenarts. 

Graag neem ik kennis van alle stukken die de gemeente Best onder zich heeft over de 

PRRS-besmetting op het bedrijf van FCN (Aarleseweg 34). 

Ik verzoek u deze stukken met toepassing van de Wet open overheid openbaar te maken 

en in afschrift aan mij toe te zenden. Vanzelfsprekend kan dat digitaal. Mijn 

rechtstreekse e-mailadres is: (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Wilt u uw beslissing op mijn verzoek binnen de wettelijke beslistermijn van 4 weken 

vervatten in een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit? 

Ik reken er op dat mijn verzoek duidelijk is. Voor uw medewerking bedank ik u alvast. 

Hoogachtend, 

Hekkelman Advocaten N.V. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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