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1.

Algemeen

Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct
Het Zeeuwse keurmerk ‘Zeker Zeeuws® Streekproduct’ staat voor regionale herkomst
(provincie Zeeland inclusief kust en binnenwateren) van grondstoffen, be- en
verwerking in de streek en maatschappelijk verantwoord produceren. De Stichting Zeker
Zeeuws® Streekproduct is licentiehouder, uitgever en beheerder van het Zeeuwse
streekkeurmerk ‘Zeker Zeeuws® Streekproduct’. De stichting bewaakt de kwaliteit van
de met het predicaat “Zeker Zeeuws® Streekproduct” onderscheiden producten en
diensten en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de criteria, regelgeving,
klachtenprocedures en algemene promotie van het keurmerk.
Bestuur
Robert Zonnevylle is per 1 februari 2017 aangetreden als voorzitter.
Per 29 augustus 2017 hebben de bestuursleden Cees Verhage
(vicevoorzitter/penningmeester) en Koos Meulenberg – op ‘t Hof (secretaris) zitting in
het bestuur. Sinds XX is het bestuur versterkt met Ad Verhelst als tweede
penningmeester. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Het bestuur heeft in 2020 vijf keer
vergaderd. Via de communicatiemiddelen is er het hele jaar door veelvuldig onderling
contact geweest.

Foto v.l.n.r.: Robert Zonnevylle, Cees Verhage, Koos Meulenberg-op ’t Hof, Ad Verhelst en Caroline Melissant-Makkus
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Organisatie
Caroline Melissant- Makkus is per 1 april 2019 coördinator van de Stichting Zeker
Zeeuws Streekproduct. Zij voert ook het secretariaat/administratie voor de stichting.
WEA Zuid-West uit Zierikzee is als externe accountant werkzaam voor de Stichting Zeker
Zeeuws® Streekproduct.

2.

Certificering

Provinciale Accreditatiecommissie
De provinciale accreditatiecommissie, onder voorzitterschap van gedeputeerde Jo-Annes de
Bat, toetst op basis van de vastgelegde en openbare criteria, de aanvragen en adviseert het
bestuur van de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct. De accreditatiecommissie was in
2020 samengesteld uit de voorzitter (gedeputeerde Jo-Annes de Bat), de voorzitter van het
bestuur van Stichting Zeker Zeeuws®Streekproduct (Robert Zonnevylle), twee externe
experts (Erik van den Dobbelsteen en Digna Kosse) ambtelijke ondersteuning (Jaap
Broodman) en de coördinator van Stichting Zeker Zeeuws®Streekproduct (Caroline
Melissant). De commissie heeft afscheid genomen van externe expert Corina Schoonen. De
commissie stelt ook de audits en controlebezoeken vast. De commissie heeft in 2020 drie
keer vergaderd.
Certificeringen 2020
In 2020 zijn 11 nieuwe streekproducten gecertificeerd, waarvan één product werd
toegevoegd aan een bestaand certificaat.
1. SPN – ZZ – 170: Zout van Zeeuwsche Zoute
2. SPN – ZZ – 171: Boerderijyoghurt, vla en ijs van Het Melkhuis
3. SPN – ZZ – 172: Oosterscheldewater van Oosterschelder BV
4. SPN – ZZ – 173: Rundvlees, varkensvlees en lamsvlees van Slagerij Mieras
5. SPN – ZZ – 174: Dutch Yellowtail van Kingfish
6. SPN – ZZ – 175: Pasta van Zeeuwse Pasta
7. SPN – ZZ – 176: Hierbas de las Dunas-likeur van Hierbas de las Dunas
8. SPN – ZZ – 177: Rundvlees en varkensvlees van Slagerij De Waard
9. SPN – ZZ – 178: Schapenkaas- en melk van Schapenhouderij Breel
10. SPN – ZZ – 179: Gesneden friet van Frietsnijderij Tollenaar
11. SPN – ZZ – 168: Aardappelkroket van De Ambachterie (uitbreiding certificaat)
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Beëindigingen
Vijf certificaathouders hebben in 2020 aangegeven hun certificering te willen beëindigen
omwille van veranderingen in bedrijfsactiviteiten- en prioriteiten. De certificaatnummers
SPN-ZZ-091 / 110/ 121/124/ 154/155 zijn ingetrokken en worden niet meer op nieuw
uitgegeven.

Certificaathouders-bijeenkomsten
Tijdens de eerste helft van 2020 heeft de stichting een ledenbijeenkomst georganiseerd op 7
maart 2020 bij een van haar certificaathouders; Slot Oostende in Goes.
Tijdens de tweede helft van 2020 bevond Nederland zich in een pandemie waardoor fysiek
samen komen niet mogelijk was door de ingevoerde overheidsmaatregelen.
Nieuwe certificaten werden niet in groepsverband uitgereikt maar bij het bedrijf, rekening
houdend met de op dat moment geldende overheidsmaatregelen.
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Audits

3.

In opdracht van de provinciale accreditatiecommissie zijn in 2020 vier audits uitgevoerd
door inspecteur Edwin de Munck van het onafhankelijke bureaus TBDM. Het uitvoeren
van audits is onderdeel van het borgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het
keurmerk.
Bij de volgende bedrijven zijn de audits uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.

4.

SPN – ZZ – 017/018:
SPN – ZZ – 045:
SPN – ZZ – 016/023:
SPN - ZZ – 062:

Fruitteeltbedrijf De Plantage
BakRoyaal
Seafarm
Saeftinghe Zilt

Communicatie

Website
Op de website van Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct staan alle procedures, informatie
en toelichting over certificering van streekproducten. Ook staan alle producten en bedrijven
met een certificaat vermeld en is er een nieuwsoverzicht.
Facebook en media
Daarnaast was de stichting actief op facebook, zijn er meerdere persberichten verstuurd en
geplaatst in de regionale en vakbladen waarmee het belang en de toegevoegde waarde van
het keurmerk werd benadrukt.
Interne communicatie
Naast de externe communicatie, vindt de stichting het belangrijk goed contact te
onderhouden met de certificaathouders. Zo werden de certificaathouders in 2020 via
interne mailingen op de hoogte gehouden over nieuw gecertificeerde streekproducten en de
activiteiten van het bestuur en de coördinator. Maar ook geïnformeerd en/of uitgenodigd
voor bijeenkomsten van de stichting of stakeholders.
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Online Publieksverkiezing ‘Streekproducent van het Jaar’
De stichting besloot door een online publieksverkiezing te organiseren, alle
streekproducenten een hart onder de riem te steken en meer aandacht en waardering voor
ze te genereren. De verkiezing was uitermate succesvol en zorgde voor een groot bereik en
maar liefst 4000 stemmen. De meeste stemmen gingen naar de streekproducent Zeeuwse
Zon met I Love Zeeland Appelsap als gecertificeerd product.

5.

Overige activiteiten

Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN)
Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct is licentiehouder van SPN, waarbij ook andere
streekkeurmerken zijn aangesloten. Sinds eind 2019 is Caroline Melissant-Makkus,
coördinator van Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct, toegetreden tot het dagelijks bestuur
van SPN.
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De stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) is een onafhankelijke
keurmerkorganisatie die zich inzet voor ondersteuning van regionale initiatieven op het
gebied van streekeigen productie. SPN is in 1999 opgericht op initiatief van zes regionale
streekproducten organisaties. SPN beheert het landelijk keurmerk voor streekeigen
producten. Producenten van duurzaam geproduceerde streekproducten kunnen zich door
het gebruik van het keurmerk ‘erkend streekproduct’ in de markt onderscheiden en hiermee
hun marktpositie versterken.
SPN heeft van het ministerie van LNV een beleidsmatige erkenning gekregen. Dit betekent
dat SPN door EZ als vertegenwoordiger van de sector van streekproducten in Nederland
wordt gezien. Het ministerie heeft in haar beleid aandacht voor de bevordering van
ketenvorming in de sector en herkenbaarheid van betrouwbare streekproducten voor de
consument.

6.

Samenwerking

Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct wordt financieel ondersteund door de Provincie
Zeeland.

7.

Toekomstvisie

De stichting heeft in haar projectplan 2020/2021 opgenomen de relatie met haar
stakeholders te willen intensiveren. Zij wil van haar stakeholders ‘partners’ maken waarbij
de stichting als intermediair opereert tussen enerzijds de gecertificeerde streekproducenten
en anderzijds haar partners. Partners kunnen kennis inbrengen middels kennissessies
waarmee streekproducenten geholpen kunnen worden in hun bedrijfsvoering. De stichting
vindt het belangrijk dat alle streekproducten en streekproducenten aandacht krijgen op de
manier waarmee de individuele ondernemer of productgroep het meest geholpen wordt. Als
onafhankelijke stichting met een groot netwerk kan zij die hulp niet altijd zelf bieden, maar
wel de verbinder zijn.
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