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MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde 

Statenvergadering 
 

21 april 2021 

Agendapunt 
 

14 Moasje fremd 

Korte titel motie 
 

Verantwoord produceren van zonnepanelen 

De Staten, in vergadering bijeen op 21 april 2021, gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat: 

- uit onderzoek blijkt dat zonneparken in Nederland, die zijn gebouwd met 
overheidsgeld, bestaan uit panelen die afkomstig zijn van Chinese bedrijven die 
ervan worden beschuldigd de Oeigoerse moslimminderheid in het land in te zetten 
voor dwangarbeid1; 

- dit in ieder geval niet voldoet aan de duurzame ontwikkelingsdoelen: 1. geen 
armoede, 3. goede gezondheid en welzijn, 8. waardig werk en economische 
groei,12. verantwoorde consumptie en productie van de Sustainable Development 
Goals (SDG). 

 
overwegende dat: 

- er mogelijk ook in Fryslân zonneparken zijn aangelegd met zonnepanelen van 
fabrikanten waar dwangarbeiders aan het werk zijn; 

- dwangarbeid in alle productieketens voorkomen moet worden; 
- bij de aanleg van zonneparken in Nederland wordt niet bijgehouden welk merk 

zonnepaneel wordt gebruikt, terwijl dit wel eenvoudig te achterhalen valt; 
- de provincie Fryslân een fair trade provincie is, zij gaat voor eerlijke handel en wil 

maatschappelijke verantwoording nemen. 
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten voor duurzame energieprojecten waarbij 
de provincie opdrachtgever is maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de 
productieketen te voorkomen en het inkoopbeleid van de provincie hierop aan te passen. 
 

en gaan over tot de orde van de dag 

 
1https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/fd-nederlandse-zonnepanelen-in-verband-gebracht-
met-chinese-dwangarbeid~bb880534/  
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