
 

 

Veemarkt wijkt voor Cambuur  
 
Deze kop stond vandaag in de LC  
 
Leeuwarden, 21 juni 2017. 
 
Geacht College, 
 
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, 

van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden  

Naar aanleiding van de presentatie van het nieuwe Cambuur stadion blijkt dat de veemarkt moet  
wijken voor het nieuwe Cambuur stadion. 
De huidige veemarkt zit sinds 1963 op deze historische plek. 
De betekenis voor de landbouw en stad zijn groot : een fysieke marktplaats waar vraag en aanbod 
bij elkaar komen. Bovendien is dit nu nog de enige veemarkt in het noorden. 
 
De veemarkt hangt nauw samen met het agrarisch bedrijfsleven in Friesland. Het agrarische 
karkater van de provincie is in de afgelopen 20 jaar aanzienlijk veranderd. Het aantal 
arbeidsplaatsen in de landbouw werd in deze periode ongeveer gehalveerd. Desondanks bleef de 
agrarische productie zich uitbreiden en ook thans nog telt Friesland een groter aantal runderen 
dan inwoners. De veemarkt is voor de veehouderij van zeer groot belang. Uit bedrijfseconomische 
gegevens is bekend, dat ongeveer 5 á 8 % van het veehouderinkomen bestaat uit de opbrengst 
van de verkoop van vee. Veruit het grootste deel van het overtollige vee wordt afgezet via de 
markt. 
  
In Leeuwarden worden jaarlijks 150.000 dieren verhandeld. Leeuwarden is een van de 3 plaatsen 
in Nederland die een veemarkt heeft. En is de enige veemarkt van het noorden. 
Dat is iets om trots te zijn en om te koesteren. Daarom heeft de VVD de volgende vragen,   
  
 De VVD fractie heeft de volgende schriftelijke vragen : 
 
1-Wat gaat het college doen om deze markt voor Leeuwarden te behouden ? 
2-Zijn er al besprekingen geweest met de huidige veemarktorganisatie over deze nieuwe 
ontwikkelingen en is er hun een alternatieve locatie aangeboden ? 
3-Leeuwarden is vanouds een landbouwstad en ontwikkeId zich de laatste jaren meer en meer als 
prominente landbouwstad  met veel agro gerelateerde werkgelegenheid . Te noemen valt o.a.  de 
Dairy Campus, CRV Delta en meest recent, de nieuwe vestiging van slachterij Vion.  
Is het college het met de VVD fractie eens dat de veemarkt in de gemmente Leeuwarden  moet 
blijven.  
4- De veemarkt organisatie zegt zich te willen beraden op de nieuwe situatie  : zijn zij van te voren 
ingelicht over deze plannen en zo ja door wie en wat was hun reactie ? 
5-De VVD is het met de veemarkt eens dat er een fysieke marktplaats moet blijven voor de handel 
in o.a. koeien en schapen. U doet de suggestie de veemarkt straks per internet te laten verlopen ; 
dit in tegenstelling van de veemarkt organisatie zelf die ook pleit voor een blijvende fysieke handel 
en distributie. Waarom die merkwaardige  suggestie ? 
 
 
We vertrouwen erop dat u deze vragen binnen de gestelde termijn zult beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Sietze Bouma 
VVD fractie Leeuwarden 


