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Actuele motie
Brabants Vlaggenprotocol
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 1 februari 2019,
Constaterende dat:
» Het College van Gedeputeerde Staten in haar beantwoording richting de Statenfracties van PvdA en SP
aangegeven heeft geen vlag te zullen hijsen op Paarse Vrijdag;
» De voornaamste reden hiervoor is dat het College zich aan het nationale vlaggenprotocol houdt aangevuld met de door onze Staten unaniem aangenomen motie Regenboogvlag op Coming Out Day;
» Diverse gemeenten en andere provincies een eigen vlaggenprotocol kennen, in aanvulling op het
nationale protocol;
Overwegende dat:
» Het onwenselijk is om spontaan vlagvertoon via moties vanuit de Staten te moeten regelen;
» Het hijsen van de vlag een teken van solidariteit is;
» De actualiteit en sentimenten in de samenleving soms vragen om een reactie vanuit de Brabantse
overheid;
« De Commissaris van de Koning bij uitstek in de geschikte positie is om bij actualiteiten te beslissen over
de wenselijkheid van het vlagvertoon; desgewenst in afstemming met het Presidium;
« Brabant een gastvrije provincie is, die bovendien is aangesloten bij het initiatief Regenboogprovincie, en
het daarom passend is om een vlag te hijsen wanneer Brabanders een hart onder de riem kunnen
gebruiken.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
Om op zeer korte termijn te komen tot een Brabants Vlaggenprotocol, waarin tenminste is opgenomen dat:
- Op 11 oktober de regenboogvlag gehesen zal worden conform de unaniem door deze Staten
aangenomen motie;
- De Commissaris van de Koning de discretionaire bevoegdheid heeft tot spontaan vlagvertoon;
desgewenst in afstemming met het Presidium.
En gaan over tot de orde van de dag.
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