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Motie Consequent woordgebruik 'Nederland'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, behandelend
Statenvoorstel 49/19 Deelname aan Stichting La Vuelta Holanda

Constaterende dat:

» het wielerevenement de Vuelta, mede betaald door, en georganiseerd in, de provincie Noord-Brabant, 
de naam Holanda draagt;

Overwegende dat:

* de Stichting La Vuelta Holanda twee maanden geleden is opgericht en het marketingmateriaal al is 
gedrukt, waardoor in Noord-Brabant tijdens de etappes de naam Holanda overal te zien zal zijn, ook 
tijdens televisie-uitzendingen over de hele wereld;

» de naam Holland, of een vertaling ervan, door velen inwisselbaar wordt gebruikt, met name in het 
buitenland en de sport, zoals ook bij Stichting Vuelta Holanda het geval is;

* dat ook Nederlandse overheden soms de naam Holland inwisselbaar gebruiken voor Nederland, zij het 
in een andere taal, zoals ook bij Stichting Vuelta Holanda het geval is;

» de Rijksoverheid NBTC Holland Marketing via het ministerie van EZK subsidieert om ons land in het 
buitenland te promoten voor zowel toerisme, zakelijke bijeenkomsten en evenementen, zoals in 
Spanje waar de beslissing over waar de start van de Vuelta is genomen;

* wij als Brabant onderdeel uitmaken van Nederland en niet van Holland en juist een groot deel van 
onze Brabantse historie juist delen met vijf landsdelen bij onze Zuiderburen, waar wielrennen 
eveneens diepgeworteld is de cultuur;

Verzoeken het College om:

* na de oprichting van de Stichting La Vuelta Holanda te starten met consequent en correct gebruik van 
onze landsnaam, te weten 'Nederland', bij nieuwe initiatieven van de provincie Noord-Brabant en dit 
altijd te blijven doen;

* bij nieuwe initiatieven met andere partijen en overheden, waar de provincie Noord-Brabant aan 
deelneemt, altijd in een vroeg stadium te opteren voor consequent en correct gebruik van onze

' 11 " ' ' ............. . iorbeeld bij grote sportevenementen met
meerdere overheden zoals de Vuelt^, ĄlSiMi 
er bij de Rijksoverheid erop aan te dringen dater bij de Rijksoverheid erop aan te dringen dat promotie van ons land in het buitenland dient te 
gebeuren met de term 'Nederland' in plaats van 'Holland', zodat bijvoorbeeld in landen als Spanje 
zetìaebij bijvoorbeeld organisaties als de Vuelta de correcte naam van ons land gangbaar wordt.
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