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Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij treft u ter informatie de brief aan die wij hebben verstuurd naar verte-
genwoordigers van de Europese Commissie.

ln deze brief uiten wij onze teleurstelling over het besluit van de Europese Com-
missie om naar aanleiding van het Minority Safepack lnitiative geen aanvullend
beleid of nieuwe wetgeving in gang te zetten om de minderheden en minder-
heidstalen in Europa te beschermen en te versterken. Het Minority Safepack
lnitiative was een petitie die door meer dan 1,1 miljoen burgers is ondertekend.
Ook ons college heeft dat ondersteund.

Het versterken en beschermen van het Drents vindt ons college van wezenlijk
belang. De streektaal heeft wederom een mooie positie gekregen in de Cultuur-
nota 2021-2024. Ook uw Staten zijn trots op het Drents, wat blijkt uit de aange-
nomen motie Nedersaksisch in de Statenzaal (M2O2O2-40) die op 24 maart tot
uitvoering komt.

Wij vonden het daarom passend om onze teleurstelling met u te delen

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter
Bijr

mb/coll
B neven aan drie leden van de Eu mtsste

, secretaris
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Onderwerp: Minority Safepack lnitiative

Geachte mevrouw Von der Leyden,

Op 7 november 2017 heeft ons college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Drenthe het Minority Safepack lnitiative ondertekend. Doel van het initiatief was
een betere bescherming op Europees niveau van personen die deel uitmaken van
nationale en taalminderheden en het versterken van culturele en taalkundige
verscheidenheid in de Europese Unie.

Voor ons college is de bescherming en versterking van taalkundige verscheiden-
heid van wezenlijk belang. ln ons cultuurbeleid stimuleren wij het gebruik van
het Drents, een taalvariant van het Nedersaksisch dat in Drenthe gesproken
wordt.

De petitie is uiteindelijk door 1.128.422 burgers ondertekend en ingediend bij de
Europese Commissíe. Helaas heeft uw commissie op 15 janua ri 2021 besloten om
geen aanvullend beleíd of nieuwe wetgeving in gang te zetten naar aanleiding
van het Minority safePack lnitiative. Hierdoor doet uw commissie naar onze
mening geen rechtaan de oproepvan meerdan 1.1 miljoen burgersen een groot
aantal nationale en regionale parlementen en regeringen in Europa.

Met deze brief onderstrepen wij onze teleurstelling over het besluit van uw com-
missie. Niet alleen voor de bescherming van het Drents en het Nedersaksisch,
maar ook voor andere minderheden en minderheidstalen in Europa waarvan de
bescherming minder vanzelfsprekend is.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe

, secretaris
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Onderwerp: Minority Safepack lnitiative

Geachte mevrouw Gabriel,

Op 7 november 2017 heeft ons college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Drenthe het Minority Safepack lnitiative ondertekend. Doel van het initiatief was
een betere bescherming op Europees niveau van personen die deel uitmaken van
nationale en taalminderheden en het versterken van culturele en taalkundige
verscheidenheid in de Europese Unie.

Voor ons college is de bescherming en versterking van taalkundige verscheiden-
heid van wezenlijk belang. ln ons cultuurbeleid stimuleren wij het gebruík van
het Drents, een taalvariant van het Nedersaksisch dat in Drenthe gesproken
wordt.

De petitie is uiteindelijk door 1.128.422 burgers ondertekend en ingediend bij de
Europese Commissie. Helaas heeft uw commissie op 15 januari 2021 besloten om
geen aanvullend beleid of nieuwe wetgeving in gang te zetten naar aanleiding
van het Minority SafePack lnitiative. Hierdoor doet uw commissie naar onze
mening geen recht aan de oproep van meer dan 1.1 miljoen burgers en een groot
aantal nationale en regionale parlementen en regeringen in Europa.

Met deze brief onderstrepen wij onze teleurstelling over het besluit van uw com-
missie. Niet alleen voor de bescherming van het Drents en het Nedersaksisch,
maar ook voor andere minderheden en minderheidstalen in Europa waarvan de
bescherming minder vanzelfsprekend is.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe

, secretaris
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Onderwerp: Minority Safepack lnitiative

Geachte mevrouw Jourová,

Op 7 november 2017 heeft ons college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Drenthe het Minority Safepack lnitiative ondertekend. Doel van het initiatief was
een betere bescherming op Europees niveau van personen die deel uitmaken van
nationale en taalminderheden en het versterken van culturele en taalkundige
verscheidenheid in de Europese Unie.

Voor ons college is de bescherming en versterking van taalkundige verscheiden-
heid van wezenlijk belang. ln ons cultuurbeleid stimuleren wij het gebruik van
het Drents, een taalvariant van het Nedersaksisch dat in Drenthe gesproken
wordt.

De petitie is uiteindelijk door 1128422 burgers ondertekend en ingediend bij de
Europese Commissie. Helaas heeft uw commissie op 15 janua ri 2021 besloten om
geen aanvullend beleid oÍ nieuwe wetgeving in gang te zetten naar aanleiding
van het Minority SafePack lnitiative. Hierdoor doet uw commissie naar onze
mening geen recht aan de oproep van meer dan 1.1 miljoen burgers en een groot
aantal nationale en regionale parlementen en regeringen in Europa.

Met deze brief onderstrepen wij onze teleurstelling over het besluit van uw com-
missie. Niet alleen voor de bescherming van het Drents en het Nedersaksisch,
maar ook voor andere minderheden en minderheidstalen in Europa waarvan de
bescherming minder vanzelÍsprekend is.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe

, secretaris


