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Essentie / samenvatting 

Zoals aangegeven in de Statenbrief d.d. 13-04-2021 hebben Gedeputeerde Staten besloten tot het plaatsen van 

zonnepanelen1 op een aantal provinciale panden. Belangrijke onderwerpen bij deze aanbestedingsprocedure zijn 

mensenrechten, zeker ook naar aanleiding van motie 58, Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame 

energie. De markt is in beweging op beide vlakken, maar de productieketen is nog niet zo ingericht dat op 

voorhand mogelijke schendingen van mensenrechten in het productieproces uitgesloten kunnen worden..  De 

provincie wil met een uitvraag de markt uitdagen te komen met de, voor nu, best passende oplossing(en).  

 

Inleiding  

Bij het opstellen van de aanbesteding voor de zonnepanelen voor het provinciale vastgoed wordt, naast prijs en 

kwaliteit, gekeken naar mensenrechten en andere aspecten zoals bijvoorbeeld het vergroten van duurzaamheid.  

 

In het kader van de mensenrechten wordt gewerkt aan een track&tracesysteem dat moet leiden tot inzicht in de 

wijze waarop wordt omgegaan met de mensenrechten in de hele keten. Verwachting is dat dit systeem zeker niet 

op korte termijn wordt opgeleverd. Hierop kan niet worden gewacht omdat dan de rijkssubsidie voor 

zonnepanelen komt te vervallen en de wens is om voortgang te hebben in de verduurzaming van het eigen 

vastgoed. Vooralsnog is een dergelijk systeem er niet en kan van leveranciers niet geëist worden te garanderen 

dat er nergens in de keten sprake is van schending van de mensenrechten bijvoorbeeld in de vorm van 

dwangarbeid. Om zoals door u gevraagd in motie 582 ‘Voorkom dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen’ 

te onderzoeken welke eisen wel kunnen worden gesteld, wordt in juni-augustus een marktconsultatie uitgevoerd. 

Doel van de marktconsultatie is om informatie te vergaren ten behoeve van het opstellen van criteria die 

redelijkerwijs kunnen worden gesteld bij de aanbesteding om zo de markt te stimuleren om mensenrechten te 

borgen in de aanbesteding. Door deze belangen op een goede manier uit te vragen bij de aanbesteding voor 

zonnepanelen wordt hier op een juiste manier mee omgegaan zonder veel vertraging op te lopen bij de 

verduurzaming van het eigen vastgoed.  

 

Consequenties  

Het kan zijn dat de prijs voor de zonnepanelen hoger ligt dan eerder geraamd door de wensen op het gebied van  

mensenrechten en duurzaamheid. Op dit moment is daarover nog geen uitsluitsel te geven. Door in de 

aanbesteding zowel voor mensenrechten als duurzaamheid criteria op te stellen heeft het proces voor de 

aanbesteding enige vertraging heeft opgelopen. Het opstellen van vereisten voor de aanbesteding inclusief de 

genoemde marktconsultatie kost tijd. Dit omdat het nieuw terrein is en er gebalanceerd wordt tussen de markt 

uitdagen en voorkomen dat een aanbesteding mislukt doordat er teveel van de markt gevraagd wordt. 
 

Vervolgprocedure / voortgang 

Juli-aug:  marktconsultatie 

Augustus:  start aanbesteding 

Oktober:  gunning  

 
1 Huis voor de provincie (850), de botenloods in Baarn (260) en op de overkapping bij wegensteunpunt De Meern 

(62). 
2 Besproken in PS op 30 juni 2021 
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