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Datum

1-7-2020

Motie Nedersaksisch in de Statenzaal
Bij het Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021 – 2024 (2020/0143241)

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 1 juli 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:










Op 10 oktober 2018 in het Provinciehuis in Zwolle het convenant Nedersaksisch is
ondertekend;
Met het convenant Nedersaksisch de Nedersaksische overheden en het Rijk het
Nedersaksisch erkennen als een zelfstandige taal met actuele waarde;
Daarin de convenantpartijen BZK namens het Rijk en meerdere Nedersaksische
provincies hebben afgesproken om zich samen in te spannen en samen te werken aan
het behoud van het Nedersaksisch;
Op 23 januari 2019 Provinciale Staten van Overijssel een motie hebben aangenomen
‘Convenant Nedersaksisch’ waarin gevraagd is te onderzoeken wat er in de aanvulling
op het convenant kan worden geregeld voor het Nedersaksisch;
De Staten op 26 februari 2020 zijn geïnformeerd over de stand van zaken betreffende
de uitvoering van het convenant Nedersaksisch en de resultaten van het onderzoek
door bureau ‘Kom voor Taal’;
Het in maart 2021 landelijke dialectmaand is.

Zijn van mening dat:







Het onderzoek onder meer heeft aangetoond dat er geen belemmeringen of verboden
zijn om debatten en beraadslagingen in het Nedersaksisch te laten plaatsvinden;
Binnen de kenmerken Toegankelijkheid, Betrokkenheid, Noaberschap, Saamhorigheid,
Verbondenheid en Tradities van onze inwoners de Nedersaksische (streektaal)
thuishoort;
Streektaal een belangrijk deel is van de trots en identiteit van de inwoners van
Overijssel en de mensen verbindt binnen onze eigen streek of stad en verschillende
projecten zoals o.a. de Taal van Overijssel en Streektaal in de zorg de streektaal
levend houden;
Wanneer we de streektaal niet meer spreken, die op termijn zal verdwijnen en
daarmee de wereld een stuk cultuurgoed armer zal zijn.

PS Besluiten:








De uitnodiging voor de Provinciale Staten vergadering in maart 2021 tweetalig te
verspreiden; in het Nederlands en in het Nedersaksisch;
Dat de besluiten van de Statenvoorstellen van de vergadering in maart 2021
tweetalig beschikbaar zijn, zowel in het Nederlands als in het Nedersaksisch;
In te gaan op het aanbod van de IJsselacademie en het Twentehoes om de vertaling
van een aantal stukken voor hun rekening te nemen;
Dat de woordvoerders welke het dialect beheersen hun bijdrage tijdens de Provinciale
Staten vergadering, indien gewenst, kunnen uitspreken in het Nedersaksisch en dat
zij hun tekst dan vooraf aanleveren in het Nederlands, zodat dit kan worden
toegevoegd aan de vergaderstukken en het voor iedereen te volgen is;
Dat de griffie de uitvoering van deze motie zal oppakken;
Dat de uitvoering geen belemmeringen mag opwerpen voor de besluitvorming.

en gaan over tot de orde van de dag.
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