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Onderwerp Woo-besluit 

Geachte N N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

In uw verzoek van 11 oktober 2022, door ons ontvangen op 12 oktober 2022, heeft u namens cliënten 

Fokkerijcentrum Nederland BV «n et college van burgemeester en wethouders 

gevraagd informatie openbaar te maken over de door cliënt aangevraagde omgevingsvergunningen voor de 

locatie Aarleseweg 34 te Best die zijn geweigerd. Daarnaast heeft u verzocht om informatie openbaar te 

maken over alle stukken tussen 2016 en 2019, eveneens met betrekking tot de Aarleseweg 34. 

(geanonimiseerd)

Openbaar met uitzondering van persoonsgegevens 

We besluiten de gevraagde documenten openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens die 

daarin staan. 

Wijze van openbaarmaking en publicatie 

De documenten die openbaar worden, worden samen met deze brief digitaal aan u toegezonden. Een kopie 

van uw Woo-verzoek wordt samen met dit besluit geplaatst op onze website 

(www.gemeentebest.nl/wooverzoek). Eventuele persoonsgegevens worden daarbij geanimiseerd. 

Vragen? 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 

a e-—mail 

Bezwaarclausule 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit verzonden is. Bij 

onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de 

voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een bezwaarschrift hebt 

ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd. 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
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Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 

Senior adviseur Juridische Zaken & Kwaliteit/Woo coördinator 
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