Motie
Onderwerp motie:

Geen dwangarbeid bij productie zonnepanelen meenemen in aanbestedingseisen

Vergaderdatum:

26 mei 2021

Agendapunt (nr en naam):

M21-58

Voorbereidingskrediet zonnegeluidswal Naarderwoonbos

Status:
ingediend
Ondergenoemd€ raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
Zich ervoor in te spannen dat bij de aanbestedingsprocedure voor de zonnegeluidswal Naarderwoonbos zoveel mogelijk wordt
uitgesloten dat bij de productie van de te plaatsen zonnepanelen sprake is geweest van dwangarbeid door Oeigoeren in China.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat:
1.
2.

Tachtig procent van de Nederlandse zonnepanelen afkomstig is uit China en de overige twintig procent daar deels wordt
gemaakt;
Bijna de helft van de wereldwijde productie van polysilicum, de belangrijkste grondstof voor zonnepanelen en nodig om
zonlicht om te zetten in stroom, afkomstig is uit de Chinese regio Xinjiang en daar bovendien veel fabrieken voor
zonnepanelen staan;

Voorts overwegende dat:
3.
4.
5.
6.

In de regio Xinjiang veel Oeigoeren wonen, een onderdrukte islamitische minderheid in China;
Ruim 2,6 miljoen Oeigoeren tewerk gesteld worden in arbeidsprogramma’s van de Chinese overheid, waarbij sprake zou
zijn van sterke dwang;
Diverse onderzoeken laten zien dat Chinese bedrijven in de gehele productieketen van zonnepanelen gebruik maken van
dwangarbeid door Oeigoeren;
Oeigoeren die weigeren om onder deze omstandigheden te werken, volgens deze onderzoeken riskeren om geïnterneerd
te worden in de beruchte heropvoedingskampen die China in deze regio heeft opgezet;

Voorts overwegende dat:
7.
8.

De gemeente een voorbeeldfunctie heeft en daarom in woord en daad afstand zou moeten nemen van dergelijke
vermeende dwangarbeid en de onderdrukking van een minderheid;
Hier daarom voor zover mogelijk rekening mee gehouden zou moeten worden bij de aanbesteding van het project.

.
Zie bijv.:






https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/80-procent-van-de-nederlandse-zonnepanelen-komen-uit-china-en-die-worden-misschien-gemaaktmet-oeigoerse-dwangarbeid~b9d6d0a1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1912970695/nederlandse-zonnepanelen-gebouwd-door-oeigoerse-dwangarbeiders
https://www.nu.nl/economie/6133781/chinese-zonnepanelen-mogelijk-door-oeigoerse-dwangarbeiders-gemaakt.html
https://www.ad.nl/amersfoort/onderzoek-oeigoeren-moesten-mogelijk-dwangarbeid-verrichten-bij-productie-amersfoortse-zonnepanelen~a964196a/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z04805&did=2021D10656
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