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De provincie Flevoland kiest voor fairtrade als organisatie. Daarmee wil zij 'het
goede voorbeeld' geven.
De provincie gaat niet voor de titel Fairtrade Provincie. Dit vanwege het gehanteerde criterium 3. De keuze voor fairtrade is aan de gemeenten zelf.
Mededeling:

Provinciale Staten hebben op 7 december 2016 het college van Gedeputeerde
Staten bij motie B14 verzocht:
* arbeidsomstandigheden en duurzame Internationale handel waar mogelijk mee
te nemen bij het formuleren van inkoopcriteria;
* een plan van aanpak te maken om te kunnen voldoen aan de criteria die gelden
voor het behalen van de titel Fairtrade Provincie
* Provinciale Staten over uiterlijk een halfjaar te informeren omtrent de stand
van zaken
Criteria Fairtrade Provincie
Als provincie kun je de titel Fairtrade Provincie bemachtigen wanneer je voldoet
aan vijf campagnecriteria.

Een werkgroep stimuleert fairtrade
De provincie heeft een werkgroep die de campagne in de eigen
provincie trekt. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van het
provinciebestuur, Fairtrade Gemeenten in de provincie en bedrijven en organisatie uit de provincie.
Het provinciebestuur kiest voor fairtrade
Het provinciebestuur committeert zich aan de campagne Fairtrade Provincie. Het bestuur neemt dit op in hun beleid en de
provincie koopt fairtrade in.
Fairtrade gemeente in de provincie
In de provincie is 75% van de gemeenten actief in de campagne.
45% van de gemeenten in de provincie heeft zelfs de titel Fairtrade Gemeente behaald.
Subsidierelaties bedrijven en organisaties
Bij bedrijven en organisaties waar de provincie banden mee
heeft stimuleert de provincie actief het gebruik van fairtrade
producten.
Media aandacht
Regelmatig krijgt de campagne voor Fairtrade Provincie aandacht in provinciale media. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een
provinciale fairtrade actie, een besluit van het provincie bestuur
of het behalen van een nieuw criterium.
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Het provinciebestuur kiest voor fairtrade
Een van de criteria is: "Het bestuur neemt dit op in hun beleid en de provincie koopt fairtrade in".
Gedeputeerde Staten hebben de algemeen directeur opdracht gegeven aan de organisatie de volgende managementboodschap over te brengen: in alle aanbestedingen en inkoop van diensten en
goederen dient voor Fairtrade producten gekozen te worden.
Mocht er twijfel bestaan, dan kiezen voor een alternatief dat zeker Fairtrade is, ook al is dat duurder.
Het goede voorbeeld
De provincie geeft in de Omgevingsvisie aan aantoonbaar het goede voorbeeld te willen geven.
Vanuit de opgaven Circulaire Economie en Duurzame Energie wordt het goede voorbeeld uitgewerkt.
In de Flevolandse Energieagenda (in wording) is al sprake van een "Community of Practice", waar
gemeenten en waterschap deel van uit maken.
Keuze voor fairtrade is aan de gemeenten zelf
De provincie gaat niet voor de titel Fairtrade Provincie, ze wil gemeenten zelf de keus laten Fairtrade Gemeente te worden. De gemeenten Dronten en Noordoostpolder zijn al voorgegaan op het
fairtrade-pad. De gemeente Lelystad is recent actief geworden, maar is nog geen Fairtrade Gemeente. Voor de overige gemeenten geldt dat zij zelf besluiten of zij een Fairtrade Gemeente
willen worden of (nog) niet.
Niet uit te sluiten valt - de provincie zal daar op aansturen - dat gemeenten vanuit het gezamenlijk
werken aan het goede voorbeeld enop enig moment kiezen voor Fairtrade Gemeente.
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