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Geachte heer Kramer,
Met het oog op de belangen van onze leden in Noord-Nederland willen wij als Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)
Noord u in relatie tot het belang van een veemarkt in de regio, meer in het bijzonder in Leeuwarden, het volgende
meegeven.
Inleiding
Het is in het belang van onze leden dat er in de regio een marktplaats is waar vee verhandeld kan worden. Hierbij
gaat het om meer dan een goede prijs voor het vee dat op de markt wordt verhandeld. Leeuwarden is de enige
handelsplaats in het Noorden en de sector is blij dat de partijen rond de markt zich na de MKZ de inspanning
getroost hebben en er in geslaagd zijn om deze markt te behouden.
De meerwaarde op een rij
De aanwezigheid van deze marktplaats in de regio draagt in de eerste plaats bij aan prijsvorming. In het spanningsveld van vraag en aanbod wordt op deze markt een transparante prijs bepaald, die niet alleen voor de handel op
deze markt relevant is. De prijsvorming hier geldt daarenboven als referentie voor handel op andere markten, maar
ook in de rechtstreekse handel tussen veehouders en afnemers (slachterijen in binnen- en buitenland). Ook de
situatie aan de inkoopkant van vleesvee is er één van opschaling. Dit zou zonder transparante marktplaatsen er toe
kunnen leiden dat individuele ondernemers in de primaire sector net als in andere ketens regelmatig aan het kortste
eind trekken. De aanwezigheid van transparante marktlocaties (Leeuwarden, Bunnik en Purmerend) bevordert door
de prijszetting aldaar, de (onderhandelings-)positie van agrarische ondernemers en draagt bij aan een meer eerlijke
prijs voor de kwaliteit die wordt geleverd.
Naast de prijsvorming, is de veemarkt in hedendaagse termen een belangrijke “hub”, of een logistiek knooppunt.
De markt is een plek waar grotere aantallen runderen, kalveren en schapen worden verzameld, gesorteerd op
kwaliteit en veelal koppelsgewijs naar de afnemer worden vervoerd. Dit is niet alleen handig voor de afnemers, maar
hierdoor zijn er minder transportbewegingen en draagt de marktplaats ook bij aan een logistieke werkwijze die de
belasting van het welzijn van de dieren minimaliseert.
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Naar onze overtuiging ligt voor het logistieke knooppunt in Leeuwarden, dat nu vooral een rol heeft in het verhandelen van weidevee en slachtvee, op termijn ook een (logistieke) rol om (weer) gebruiksvee van eigenaar te
laten verwisselen. Deze overtuiging heeft te maken met het feit dat door de herstructurering in de melkveesector
gecombineerd met het (vanuit fosfaatproblematiek) aanhouden van minder jongvee, er gebrek is aan vee dat kan
zorgen voor vervanging en aanwas op bedrijfsniveau. Hiervoor wordt nu in toenemende mate vee uit het buitenland
aangevoerd. Verondersteld mag worden dat er in de toekomst (als regels hiervoor zijn aangepast) ook op
Nederlands grondgebied behoefte is aan locaties waar gebruiksvee uit het buitenland kan worden verhandeld.
Conclusie
De veemarkt is sinds de 15e eeuw onderdeel van het cultureel erfgoed van Friesland en in het bijzonder
Leeuwarden. Daarenboven is de markt openbaar en laat hiermee, ook voor burgers en buitenlui die er niet voor de
handel naar toe gaan, ruimte voor mensen om ook als consument kennis te nemen van het doen en laten op deze
marktplaats. Niet alleen hierom, maar ook vanuit het perspectief van de primaire sector is het voortbestaan van de
veemarkt van waarde. Die meerwaarde willen wij met deze brief onderstrepen. Transparantie, prijszetting, kunnen
meebewegen met ontwikkelingen, maar ook het welzijn van dieren, zijn aspecten die hierbij een rol spelen. In
Noord-Nederland en helemaal voor Friesland vervult de veemarkt Leeuwarden met een goede wekelijkse aanvoer
van runderen, kalveren en schapen en hoofdrol. Daarom is het voor de gehele primaire sector van groot belang dat
de veemarkt Leeuwarden na zijn verplaatsing ook op de nieuwe locatie zijn rol kan blijven vervullen. Het ligt hierbij
naar onze mening in de rede dat ook vanuit een provincie als Friesland waar veehouderij één van de stuwende
sectoren binnen de economie is, op een positieve wijze naar de verplaatsing van de veemarkt kijkt.

Hoogachtend,
namens LTO Noord, regio Noord,

P. Sterkenburgh, regiobestuurder
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