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Onderwerp Statenbrief: 
Uitvoering motie 123 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Met motie 123 heeft u GS gevraagd om voor 1 april een plan van aanpak te maken om de titel Fairtrade Provincie 
weer te behalen. Uit contact met  de organisatie Fairtrade Gemeenten, die het proces om de titel te krijgen 
bewaken, blijkt dat voor het opnieuw behalen van de titel vanuit de provincie twee zaken noodzakelijk zijn. Er 
dient meer ambtelijke inzet plaats te vinden, zowel binnen de werkgroepen van Fairtrade Gemeenten als om 
fairtrade binnen de provinciale organisatie te promoten, en er moeten meer gemeenten actief worden op het vlak 
van fairtrade. In deze tijden van Covid zien wij geen mogelijkheid om op beide punten stappen in te zetten.  
 
 
Inleiding  
Naar aanleiding van uw motie is er contact geweest met de organisatie Fairtrade Gemeenten. Daaruit is gebleken 
dat er recentelijk wel een aantal stappen in de juiste richting is genomen, maar onvoldoende om de titel Fairtrade 
Provincie te krijgen. Zoals bekend is het aantal gemeenten waar werkgroepen Fairtrade actief zijn te laag om als 
Utrecht de titel Fairtrade provincie te laten verdienen. Het is niet gelukt om op dit moment, waar binnen de 
organisatie de werkdruk hoog is, iemand te vinden die deze extra gemeenten kan mobiliseren. Daarnaast achten 
wij het minder kansrijk om binnen de anderhalve meter maatschappij een werkgroep te vormen van actieve 
burgers en/of ambtenaren in gemeenten. We zien daarmee helaas het tijdspad om op 1 april aan u te rapporteren 
niet als uitvoerbaar. 
 
Behalve dat het om praktische en organisatorische redenen nu niet lukt voor 1 april, zien wij echter ook de kans 
onze inzet voor een Fairtrade provincie te combineren met onze inzet op het gezamenlijk en regionaal duurzaam 
inkopen. Zoals vermeld in de uitvoeringsagenda Circulaire samenleving werken we momenteel gezamenlijk aan 
een ondersteuningspunt voor de medewerkers van de afdelingen inkoop van gemeenten en waterschappen. Dit 
ondersteuningsbureau is een vraagbaak voor de ambtelijke organisaties bij aanbestedingsgtrajecten en 
inkoopcontracten en ook een makelaar van goede voorbeelden, geslaagde ervaringen en het delen van 
praktische kennis en voorbeeldcontracten. Het lijkt ons goed de mobilisatie en aandacht voor Fairtrade hierin mee 
te laten lopen. Wij richten ons tenslotte op dezelfde bedrijfsonderdelen bij gemeenten. Het is onze bedoeling dat 
dit regionale ondersteuningsbureau voor duurzaam inkopen er nog voor de zomer van dit jaar is. 
 
 
Financiële consequenties  
In tegenstelling tot vroeger, vraagt de organisatie Fairtrade Gemeenten een jaarlijkse bijdrage voor het voeren 
van de titel Fairtrade Provincie. Die bijdrage (circa 5.000 euro) is voor 2021 betaald en kan ook in toekomstige 
jaren vanuit de reeds bestaande middelen in de begroting worden gefinancierd. 
 
  



 
  

Vervolgprocedure / voortgang 
Zodra de pandemie is gaan liggen en de organisatie weer in rustiger vaarwater komt, hebben wij de ambitie om 
zo snel mogelijk de titel Fairtrade Provincie weer te behalen. Daar zien we mogelijkheden voor en er is gelukkig 
een enthousiaste werkgroep opgestaan om hier vanuit de maatschappij aan te trekken. Dat willen we steunen. 
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