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Criteria. 

Algemeen. 
Een onderwerp waar de werkgroep regelmatig discussie over heeft gehad, is met welke leveranciers 

we in zee willen gaan. Immers we hebben het over lokaal duurzaam voedsel. Als Best Duurzaam zijn 

naam aan het concept verbindt dan moeten we criteria over wat we lokaal vinden, wanneer het 

voldoende duurzaam is. Daarbij moeten we ook rekening houden met de prijs, de breedte van het 

assortiment en het nodige volume.  

Daarbij is gekeken in hoeverre certificering behulpzaam zou kunnen zijn. Of we een bepaald 

certificaat, of een groep van certificaten als leidend criterium zouden kunnen nemen. Om dit verder 

te onderzoeken is gekeken welke certificaten in de markt gebruikelijk zijn en heeft een gesprek met 

een schoonzus van Jolanda Raaijmakers plaatsgevonden. Zij is auditor bij de TUV. De afdronk dit 

gesprek was:  baseren op certificering is onvoldoende. 

Wel zijn gedurende de overleggen een aantal criteria ontstaan. Alleen deze zijn door een beperkte 

groep (de werkgroep) ingebracht en besproken. Naar mening van de werkgroep is dit een te smalle 

basis om deze definitief te maken.  

 

Daarom is op 12 oktober 2020 besloten  dat we dit punt op een later moment nog eens met een nog 

te vormen referentiegroep/leden zouden bespreken. Wel is toen een eerste richtinggevende set van 

criteria opgesteld. 

Onderstaand het genomen besluit en een opstelling van de ‘informele’ set van criteria tot nu toe. 

Besluit. 
12-10-2020  Een minimumniveau van duurzaamheid van onze leveranciers is gewenst. T.z.t. in een referentiegroep bespreken wat dit niveau is.  

Aspecten die hierbij meespelen zijn:  
• Sterker of minder sterke binding met Best Duurzaam en IVN  
• Vrije keuze klant versus imago Best Duurzaam 
• Betaalbaarheid  
• Toegankelijkheid voor iedereen  
• Breedte assortiment  

 

Criteria. 
Criterium Invulling 

 

Een producent is lokaal als ✓ Hij gevestigd is in de gemeente Best en zijn aanpalende 
gemeentes. In kilometers uitgedrukt: alles binnen een straal 
van ongeveer 30 km. 

Een producent is duurzaam 
als 

✓ Hij aantoonbare stappen zet  in de verduurzaming van hun 
producten en processen.   

✓ In zijn bedrijfsvisie rekening wordt gehouden met 
natuurbehoud binnen en buiten het bedrijf en bijzondere 
aandacht heeft  voor landschap, biodiversiteit, dier en plant.  

✓ leveranciers de intentie hebben om samen en in overleg met 
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de omringende gemeenschap aanvullende stappen te zetten 
in de verduurzaming van hun producten. 

 
Aanvullende punten 

✓ Op streekniveau wordt gestreefd naar een kringloop van 
voedings- en grondstoffen en een zo laag mogelijke footprint;  

✓ Zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van genetisch 
gemodificeerde  producten;  

 

Ons productenpakket is:  ✓ Toegankelijk voor iedereen,  we streven ernaar dat de 
producten zodanig geprijsd zijn dat ze ook voor inwoners met 
een kleine beurs toegankelijk zijn. 

Ons assortiment bestaat 
uit: 

In de lokale omgeving geproduceerd voedsel dat op een duurzamere 
manier geproduceerd wordt. We denken daarbij aan: 

✓ Lokale geproduceerde groenten  
✓ Lokaal geproduceerd Fruit  
✓ Zuivel /eieren  
✓ Honing 
✓ Vis 
✓ Vlees 

Van een producent 
verwachten aanvullend dat 
deze: 

Deze naar de consument open en transparant is in bedrijfsvoering, 
productie en prijsbeleid. 
 
Bereid is zich met Best Duurzaam te ‘associëren’ middels een plek op 
de Best Duurzaam-site en deze plek onderhoudt. 
 
Bijdraagt aan het promotieplan  
het verbinden van consumenten, producenten, overheid en onderwijs 
rondom het thema voedsel ;   
zodoende een duurzame gemeenschapslandbouw/ community-
supported-agriculture vorm te geven, waarbij: 

✓ Duurzaamheid zo breed mogelijk wordt geïnterpreteerd; 
respect voor landschap, mens, dier en milieu, 

✓ Innovatie toepast binnen bovengenoemd 
‘duurzaamheidsstreven’; we denken hierbij aan speerpunten 
zoals eiwittransitie, tegengaan voedselverspilling en 
verpakking, lokaal, food-events, gezonde producten. 

De intentie heeft om (een deel van) zijn producten via het 
distributiepunt aan de consument aan te bieden 

 


