MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 1
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Voorkom dwangarbeid productieketens zonnecellen
Agendapunt: 10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 9 juni 2021
Constaterende dat:

•
•

Uit onderzoek van het consultancybureau Horizon Advisory blijkt dat bij de productie van
zonnepanelen sprake is van wijdverbreide dwangarbeid door Oeigoeren, aldus een artikel in
het Financieel Dagblad van 7 april 2021;
Nagenoeg alle grote Chinese zonnepaneelfabrikanten contracten hebben met verdachte
grondstoffenleveranciers;

Overwegende dat:
•
Ook in Flevoland mogelijk projecten zijn of worden aangelegd met ‘fout’ bestempelde merken;
•
Er tot nu toe geen toezicht is op de herkomst van panelen waarmee zonneparken in Flevoland
gebouwd worden;
•
GS Flevoland op 25 mei 2021 n.a.v. schriftelijke vragen van de ChristenUnie bevestigt dat nu niet kan
worden uitgesloten dat de herkomst van zonnepanelen uit de betreffende regio Xingjiang afkomstig
zijn;
Van mening dat:
•
We niet weg mogen kijken van de onderdrukking, dwangarbeid en genocide op Oeigoerse minderheid;
•
We gezien de ernst van deze situatie en de vele zonnepanelen die nu op vele plaatsen worden
gemonteerd het zaak is om als overheid niet af te wachten;
Spreken uit:
•
Het onacceptabel te vinden als ten behoeve van opwekking van duurzame energie in Flevoland op
enigerlei wijze zonnepanelen worden gebruikt waarbij sprake is van dwangarbeid en/of
onderdrukking;

□

□

Spreken uit (dictum)
Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) /
•
In overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken op welke manier voorwaarden gesteld
kunnen worden aan de partijen die duurzame energieprojecten in Flevoland realiseren, om
dwangarbeid in productieketens te voorkomen en dit als onderdeel van ons beleid op te nemen in het
inkoopbeleid;
•
Voor duurzame energieprojecten waarbij de provincie (mede)opdrachtgever is, maximale inspanning
te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen;
•
PS hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 januari 2022 te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: A.T. Baas (ChristenUnie), S. V. Vrouwenvelder (GroenLinks), W.F. Mulckhuijse
(SP), A.M. Khedoe (DENK)
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 9 juni 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

