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Betreft : Stop het gebruik van zonnepanelen geproduceerd met dwangarbeid
Datum PS : 26 mei 2021 
Onderwerp : Geen dwangarbeid bij zonnepanelen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

 Na onderzoek van Horizon Advisory blijkt dat in de Chinese grondstoffenindustrie voor zonnepanelen sprake 
is van wijdverbreide dwangarbeid door Oigoeren;

 Nagenoeg alle grote Chinese zonnepaneelfabrikanten contracten hebben met verdachte 
grondstoffenleveranciers;

 We niet weg mogen kijken van de onderdrukking en dwangarbeid op de Oigoerse moslimminderheid.

Overwegende dat: 

 Ook in onze provincie er zonneparken zijn aangelegd door Chinese bedrijven en exploitanten;
 Dat er tot nu toe geen toezicht is op de herkomst van de panelen waarmee de door de overheid 

gesubsidieerde zonneparken gebouwd worden;

Spreken uit:

 Het volstrekt onacceptabel te vinden dat gesubsidieerde zonneparken met panelen gerealiseerd worden 
waarbij op enigerlei sprake is van dwangarbeid;

 Roepen het college op om zo spoedig mogelijk in overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken 
op welke manieren er eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame energieprojecten in de 
Provincie Groningen realiseren om dwangarbeid in productieketens te voorkomen; 

 De Staten voor eind 2021 te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

En gaan over tot de orde van de dag. 

Rinze van der Born, ChristenUnie

Hans Haze, Groninger Belang

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Henk Marquart Scholtz, Ons Groningen

Bart van der Werff, Forum voor Democratie

Johan ten Hoove, 50plus
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Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

• Na onderzoek van Horizon Advisory blijkt dat in de Chinese grondstoffenindustrie voor zonnepanelen sprake
is van wijdverbreide dwangarbeid door Oigoeren;

• Nagenoeg alle grote Chinese zonnepaneelfabrikanten contracten hebben met verdachte
grondstoffenleveranciers;

• We niet weg mogen kijken van de onderdrukking en dwangarbeid op de Oigoerse moslimminderheid.

Overwegende dat:

• Ook in onze provincie er zonneparken zijn aangelegd door Chinese bedrijven en exploitanten;
• Dat er tot nu toe geen toezicht is op de herkomst van de panelen waarmee de door de overheid

gesubsidieerde zonneparken gebouwd worden;

Spreken uit:

• Het volstrekt onacceptabel te vinden dat gesubsidieerde zonneparken met panelen gerealiseerd worden
waarbij op enigerlei sprake is van dwangarbeid;

• Roepen het college op om zo spoedig mogelijk in overleg te treden met andere provincies en het Rijk om
maatregelen te zoeken die garanderen dat er geen subsidiegeld meer gaat naar zonneparken die gebruik
maken van ‘foute’ panelen;

• De Staten voor eind 2021 te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

En gaan over tot de orde van de dag.

Rinze van der Born, ChristenUnie

https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/provinciale-staten/statenleden/marquart-scholtz-henk/

