Persbericht

De Nederlandse aardappelsector mag trots zijn op PotatoNL
Twee jaar geleden hebben de organisaties ZLTO, NAO, VAVI en de LNCN,
PotatoNLopgericht. Een hele belangrijke stap waarbij de aardappelbeurzen Goes, Emmeloord
en Rotterdam ophielden te bestaan en opgingen in PotatoNL. Eén landelijke notering,
overzichtelijk en die recht doet aan ieders belangen van teelt, handel en verwerking en tevens
een goede input levert voor de aardappel termijnmarkt de Eex te Leipzig.
De afgelopen twee jaar hebben is de samenwerking van vier partijen in PotatoNL verder
uitgebouwd, waarbij de (internationale) markt waardering toonde voor de prijsnoteringen die
iedere week gepubliceerd worden voor de gehele sector.
In juni dit jaar is er tijdens de jaarlijkse evaluatie met alle vertegenwoordigers unaniem besloten
om van twee keer in de week noteren over te stappen naar eenmaal in de week noteren. Niet
alleen omdat dit aansluit bij de methodiek in ons omringende landen, maar ook omdat de
aardappelmarkt de laatste decennia van structuur is veranderd en het aantal transacties wat
werkelijk ten grondslag ligt voor inbreng in onze noteringen verminderd is.
Door het bestuur is in eerste instantie gekozen voor de woensdag als noteringsdag. In
uitvoering en efficiency voor alle partijen bleek dit achteraf niet de juiste keuze die op draagvlak
kon rekenen van alle partijen. Om uit deze impasse te komen is de oplossing gevonden om
per 1 januari de noteringsdag te verplaatsen naar de maandag.
Komend jaar heeft PotatoNL als ambitie gesteld, om te werken aan het verder
professionaliseren van de organisatie met als doel de meest toonaangevende
aardappelnotering van Noordwest Europa te worden.
Mark Brantjes heeft als voorzitter van PotatoNL aangegeven te willen stoppen met het leiding
geven aan het samenwerkingsverband. Deels vanwege drukte op zijn akkerbouw en
pluimveebedrijf, maar ook omdat bij het nemen van beslissingen ten gunste van PotatoNL, dit
soms kan leiden tot confronterende belangen als voorzitter en vertegenwoordiger van de
LNCN. Tot het moment dat er een vervanger gevonden is zal Mark leiding blijven geven aan
de organisatie.
Wij wensen u allemaal fijne feestdagen toe!
Met vriendelijke groet,
PotatoNL
Voor vragen: Mark Brantjes  06-28773662
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