
 
 
Motie 
Reg. Nr. M. 17.6 
 
Agendapunt: 17. Regionale Energiestrategie 1.0 RES-regio U16 

Onderwerp: Stop het gebruik van zonnepanelen geproduceerd met dwangarbeid.   
  
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 september 2021, gehoord hebbende de 
beraadslaging; 
  
constaterende dat:  
  

• na onderzoek van het Amerikaanse consultancybureau Horizon Adviesrol en van de Britse 
Hallam University blijkt dat in de Chinese grondstoffenindustrie voor zonnepanelen sprake is 
van wijdverbreide dwangarbeid door Oeigoeren;  

• nagenoeg alle grote Chinese zonnepanelen fabrikanten contracten hebben met 
verdachte grondstoffenleveranciers;  

  
overwegende dat:  
  

• ook in Nederland er zonneweides zijn aangelegd met als ‘fout’ bestempelde merken;   
• er tot nu toe geen toezicht is op de herkomst van de zonnepanelen waarmee de door de 

overheid gesubsidieerde zonneweides aangelegd worden;  
• dwangarbeid in alle productieketens voorkomen moet worden; 
• wij niet weg mogen kijken van onderdrukking en onderdrukking van de Oeigoerse 

moslimminderheid;   
• er door de Provinciale Staten van Utrecht een soort gelijke motie is aangenomen;  

  
spreekt uit:  
  

• het volstrekt onacceptabel te vinden als ten behoeve van de opwek van duurzame energie 
in de Stichtse Vecht op enigerlei wijze sprake zou kunnen zijn van grondstoffen in 
zonnepanelen van zonneweides, waarbij sprake is dat deze grondstoffen middels 
dwangarbeid zijn verkregen;  

  
roept het college van de Stichtse Vecht op:  
  

1. in overleg met andere gemeenten en of de provincie of het Rijk te onderzoeken op welke 
manier eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame energieprojecten 
in de Stichtse Vecht realiseren om dwangarbeid in productieketens te voorkomen;  

2. voor duurzame energieprojecten waarbij de gemeente Stichtse Vecht opdrachtgever is 
maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen;   

3. de raad hierover zo snel mogelijk te informeren met betrekking tot de voortgang;  
  
en gaan over tot de orde van de dag.  
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