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EMS EMS2 2553718 29-1-2020 Lelystad Airport
Dragen het college op:
om met kracht alles wat binnen haar mogelijkheden ligt, zich 
in te zetten voor een opening in 2020 van Lelystad Airport voor 
vakantieverkeer, waarbij naast de economische noodzaak voor 
Flevoland ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de 
duurzaamheidsargumenten.

VVD, CDA, 
DENK, PvdA, 
FVD

Reus, J. de GE 21-10-2020: In april 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
de Kamer geïnformeerd dat de opening van Lelystad Airport voor 
groothandelsverkeer wordt uitgesteld tot november 2021. Redenen hiervoor 
waren de crisis in de luchtvaart vanwege COVID-19 en het stikstofvraagstuk 
(rapport Remkes). Het college doet er alles aan – zowel in bestuurlijke 
overleggen als via de partijpolitieke lijn en 1-op-1-contact met 
besluitvormers in Den Haag – om de opening van Lelystad Airport voor 
groothandelsverkeer in november 2021 te bewerkstelligen. 
10-02-2021: In januari 2021 is het Kabinet gevallen en is het dossier Lelystad 
Airport controversieel verklaard. Daarmee is openstelling van Lelystad 
Airport voor groothandelsverkeer in november 2021 niet meer realistisch. 
Het college gaat er echter nog steeds vanuit dat Lelystad Airport zal worden 
opengesteld voor groothandelsverkeer en zal er alles aan doen om te 
bewerkstelligen dat Lelystad Airport op zo kort mogelijke termijn zal 
worden opengesteld voor groothandelsverkeer, zodat ook de 
sociaaleconomische effecten die deze openstelling voor de regio met zich 
meebrengt, gerealiseerd kunnen worden. 
09-07-2021: Dossier Lelystad Airport is nog steeds controversieel en er is 
ook nog geen nieuw regeerakkoord. Het college doet er – in overleg met 
gemeente Lelystad en de Schiphol Group – nog steeds alles aan om 
Lelystad Airport op zo kort mogelijke termijn opengesteld te krijgen voor 
groothandelsverkeer.
(zie vervolg-cel)

EMS EMS2
vervolg

2553718 29-1-2020 Lelystad Airport (vervolg) VVD, CDA, 
DENK, PvdA, 
FVD

Reus, J. de GE 14-10-2021: De formulering van 9-7-2021 is nog steeds actueel: Dossier 
Lelystad Airport is nog steeds controversieel en er is ook nog geen nieuw 
regeerakkoord. Het college doet er – in overleg met gemeente Lelystad en 
de Schiphol Group – nog steeds alles aan om Lelystad Airport op zo kort 
mogelijke termijn opengesteld te krijgen voor groothandelsverkeer.
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EMS EMS9 2705278 11-11-2020 Bestrijding jeugdwerkloosheid in Coronatijd
Dragen het college op:
-	Te onderzoeken welke maatregelen de provincie Flevoland, 
aanvullend op de kerntaak van de gemeenten en de 
rijksmaatregelen, regionaal kan ontplooien en versterken die 
bijdragen aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid in 
Flevoland als gevolg van de coronacrisis.  
-	Met een voorstel  in de Perspectiefnota van 2021 te komen 
met wat structureel aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid 
in Flevoland kan worden gedaan.

CU, PvdA, 
GroenLinks, SP, 
VVD, CDA, SGP 
DENK

Reus, J. de S&B 08-02-2021: er moeten regionale mobiliteitsteams gevormd worden die 
werkzoekenden om/bijscholen en toeleiden naar werk. Vanuit her Rijk zijn extra 
middelen beschikbaar gesteld voor om/bijscholing. Er zijn ook specifieke groepen 
benoemd waar de om/bijscholingsmiddelen voor ingezet moeten worden en dat zijn 
onder andere jongeren (onder de 27 jaar). In RWF-verband wordt een plan opgesteld 
voor het vormen van een regionaal mobiliteitsteam in Flevoland en hoe de 
verschillende doelgroepen, waaronder de jongeren, geholpen kunnen worden 
(omscholing, bijscholing, werk). De provincie Flevoland is betrokken bij de 
ontwikkeling van het regionale mobiliteitsteam.
21-06-2021: Gemeente Almere heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio 
Flevoland extra middelen ontvangen (voor de hele arbeidsmarktegio Flevoland) voor 
de aanpak van jeugdwerkloosheid. Binnen het RWF (Regionaal Werkbedrijf 
Flevoland) is afgesproken dat een kwartiermaker geworven wordt, die een plan van 
aanpak op gaat stellen. Omdat deze afspraken binnen het RWF gemaakt zijn over de 
aanpak van de jeugdwerkloosheid, is er (nog) geen voorstel bij de Prespectiefnota 
2021 ingediend.
18-10-2021: De kwartiermaker jeugdwerkloosheid heeft een analyse gemaakt van alle 
maatregelen en activiteiten op het gebied van jeugdwerkloosheid. Deze analyse is 
opgeleverd bij het RWF (Regionaal Mobiliteits Team) de extra middelen (zie 21-6-
2021) zijn bedoeld om een Regionaal Mobiliteits Team (RMT) te realiseren (opdracht 
ministeries SZW en EZK). Het RMT is inmiddels gerealiseerd en de doelgroep 
starters/schoolverlaters kan zich melden. Het aantal aanmeldingen en de ingezette 
maatregelen en middelen worden gemonitord. Door o.a. het aantrekken van de 
economie is er op dit moment geen behoefte aan (structurele) maatregelen van de 
provincie.
07-02-2022: de kwartiermaker jeugdwerkloosheid van het RWF is met een nadere 
uitwerking van de analyse naar concrete activiteiten bezig (Plan van aanpak). Deze 
analyse zal naar verwachting in april/mei klaar zijn en binnen het RWF besproken 
worden.

18-10-2021: 
Aanhouden in 
afwachting van 
de monitoring 
van de komende 
periode.
07-02-2022: 
Aanhouden in 
afwachting van 
het Plan van 
aanpak dat 
opgesteld wordt.

EMS EMS11 2787675 28-4-2021 Circulair herstellen van het kunstwerk de Tong
Dragen het college op:
1. In het op te stellen Programma van Eisen ten behoeve van 
de reparatie van het kunstwerk de tong rekening te houden 
met de volgende aspecten;

-	Duurzame en ‘futureproof’ reparatie van het kunstwerk
-	Bij voorkeur gebruik te maken van circulaire grondstoffen

2. Indien mogelijk ook Flevolandse bedrijven uit te nodigen om 
deel te nemen aan het inkoopproces.

GroenLinks, 
ChristenUnie, 
50PLUS, JA21, 
SP, FvD, DENK, 
CDA

Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: De aanbesteding/inkoopprocedure moet nog worden opgezet. 
Daar worden deze punten in meegenomen.
18-10-2021: Constructeur is bezig met constructieberekeningen.
07-02-2022: Geen wijzigingen.

EMS EMS13 2787671 28-4-2021 Consultatie, participatie en communicatie binnen de MRA
Verzoeken het college:
•	Om voorafgaand aan een MRA AV bijeenkomt de voorliggende 
agenda schriftelijk te delen en de opvattingen van de 
Provinciale Staten van Flevoland op te halen over de 
agendapunten;
•	De opgehaalde opvattingen als inbreng mee te nemen naar de 
AV;
•	Na afloop van de AV een schriftelijke toelichting te geven over 
de beraadslaging in de AV over de inzet en effectiviteit van het 
de eigen AV vertegenwoordiger in het algemeen en specifiek 
op de door de Provinciale Staten geformuleerde opvattingen;

VVD, D66, 
ChristenUnie

Fackeldey, J.A. Bestuur
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EMS EMS15 2801372 26-5-2021 Laaggeletterdheid
Verzoeken het college
• Het onderwerp laaggeletterdheid integraal te beschouwen;
• Als college onderling hierover het gesprek aan te gaan;
• Vanuit het Cultuurbeleid, De Krachtige Samenleving en de 
Human Capital Agenda in samenhang een bijdrage te leveren;
• Bij de lopende evaluatie van het innovatiefonds 
bibliotheeknetwerk de bestrijding van laaggeletterdheid te 
betrekken;
• De uitkomsten aan Provinciale Staten voor te leggen;

D66, PvdA, 
GroenLinks, SP, 
ChristenUnie, 
PvdD

Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Vanuit zowel het Cultuurbeleid als vanuit Krachtige 
Samenleving wordt ingezet op het onderwerp laaggeletterdheid. Hier wordt 
het onderwerp integraal opgepakt. Bibliotheeknetwerk Flevoland en WEL in 
Flevoland spelen een belangrijke rol om het netwerk te versterken, zowel 
richting de regioaanpak laaggeletterdheid (gemeenten) als richting de 
bestuurlijke Zorgtafel Flevoland.

De evaluatie van het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie wordt gebruikt om 
kleine aanpassingen te kunnen doen bij de verlenging van de Nadere 
Regels Innovatiefonds Bibliotheekfunctie 2018-2021. De aanpak 
laaggeletterdheid zal daarin expliciet worden opgenomen.
18-10-2021: Halverwege oktober heeft Provinciale Staten een mededeling 
ontvangen ter afdoening van deze motie (#2810681), daar is de huidige 
stand van zaken weergegeven. 
07-02-2022: Mededeling-aanpak-laaggeletterdheid. (#2810681), d.d. 12 
oktober 2021,  LIS week 41

EMS EMS16 2801371 26-5-2021 Grondwet artikel 1
Verzoeken het college
 -Te onderzoeken of er in het publieksgedeelte van het 
Provinciehuis een plaats is waar de grondrechten van de 
Grondwet in beeld kan worden gebracht in welke vorm dan 
ook.
- De Staten te informeren over het onderzoek en de 
mogelijkheid (of mogelijkheden) om het in beeld brengen van 
de grondrechten van de Grondwet mee te nemen in de 
herinrichting van de bestuursvleugel en de begane grond

Geamendeerd dictum na aangenomen Amendement C

D66, 
GroenLinks, 
VDD, PvdD, 
PvdA

Appelman, J.N.J. 29- 6-2021 In overleg met provinciesecretaris en directeur Concernzaken is 
de voortgang / huidige stand van zaken van het project Provinciehuis, 
Duurzaam en Gastvrij besproken. Genoemde zaken worden meegenomen in 
de inventarisatie en ontwerpfase. 

EMS EMS20 2801364 26-5-2021 Communicatie in heldere en begrijpbare taal voor iedereen
Dragen het college op:
Dat alle publiekscommunicatie/teksten van de provincie op B1-
niveau of op niveau van beoogde doelgroep worden 
geschreven.

50PLUS, PvdD, 
DENK, 
ChristenUnie

Fackeldey, J.A. 29-6-2021: Interne projectgroep ontwikkelt communicatierichtlijnen 
waaronder voor heldere taal, die zullen landen in een digitale 
communicatiewijzer. Doel is dat medewerkers daar dit najaar mee gaan 
werken met ondersteuning via training/workshops.
14-10-2021: Interne projectgroep is bezig met de ontwikkeling van 
communicatierichtlijnen voor heldere taal. Aan de digitale 
communicatiewijzer en bijbehorende training die de medewerkers 
ondersteuning gaan bieden bij communicatie in helder taal, wordt gewerkt. 
De projectgroep volgt hiervoor een zorgvuldig intern proces waarbij 
draagvlak noodzakelijk is. In het eerste kwartaal van 2022 wenst de 
projectgroep de digitale communicatiewijzer met bijbehorende training 
aan te bieden aan medewerkers. 

EMS EMS21 2809412 9-6-2021 Betrokken Batavialand
Dragen het college op: 
Om op frequente basis de Staten te informeren over de 
(financiële) stand van zaken bij Batavialand Dat tenminste 
jaarlijks een gesprek plaatsvindt met de directie Batavialand 
en de toezichthouder Aan de hand van jaarplannen ook 
evaluaties worden uitgevoerd omtrent de uitvoering van de 
subsidie  op behaalde resultaten & doelen, de organisatie, 
risico’s en andere relevante zaken en deze ter bespreking 
worden voorgelegd aan Provinciale Staten

CDA, SGP Rijsberman, M.A. S&B 21-06-2021: Momenteel wordt de verantwoording door Batavialand over 
2020 beoordeeld. Bovendien verwachten we medio augustus de 
eerstvolgende rapportage van de toezichthouder. Gesprekken met de 
directie van Batavialand zullen na het reces worden ingepland. De 
uitkomsten zullen met PS worden gedeeld.
18-10-2021: Rapport toezichthouder heeft door Corona vertraging 
opgelopen.
07-02-2022: Het eindrapport van de toezichthouder (t/m 2021 en met een 
vooruitblik op de toekomstige ontwikkelingen) wordt naar verwachting in 
februari 2022 aan Provinciale Staten aangeboden.
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EMS EMS22 2820006 30-6-2021 Is Zomernota een afwijkingennota?
Verzoeken het college: 
Om voor de volgende Zomernota een modes te vinden waarbij 
PS beter betrokken wordt bij de nieuwe accenten, extra 
inspanningen en intensivering van beleid.

VVD, 50PLUS Hofstra, H.J. CZ

RND & 
EMS

EMS23 2847840 15-9-2021 Twee burgerleden per fractie RvO artikel 5.4
Spreken uit:
-de griffie de (financiële) consequenties te (laten) 
onderzoeken voor Statenfracties om twee burgerleden voor te 
dragen en te installeren

-De uitkomsten van het onderzoek te delen voor het einde van 
2021 zodat deze meegenomen kunnen worden in de p&c-
cyclus.

ChristenUnie, 
PvdD, D66, SGP, 
CDA, 
GroenLinks, 
50PLUS, PVV

Verbeek, L. Griffie 1-11-2021: Voor een onafhankelijk oordeel en advies zijn de onderzoeken 
zoals genoemd in deze motie en de motie "erkenning en waardeing 
burgerleden" (EMS24)  gecombineerd uitgevraagd bij meerdere 
adviesbureaus. De ontvangen aanbiedingen worden in een eerstvolgende 
PC voorgelegd om tot een keuze te komen. De verwachting is dat de 
resultaten uit het onderzoek eind Q1 2022 beschikbaar zullen zijn, waarna 
eventuele besluitvorming voor PS wordt voorbereid.

RND & 
EMS

EMS24 2847841 15-9-2021 Erkenning en waardering burgerleden
Spreken uit:
-	De procedurecommissie de mogelijkheden te laten 
onderzoeken hoe de vergoeding van burgerleden meer in lijn 
kan komen met de verrichte werkzaamheden en meer recht 
doet aan het belang en waardering van onze burgerleden. 
-	Hierin in elk geval te onderzoeken hoe het mogelijk gemaakt 
kan worden dat burgerleden vacatiegeld kunnen declareren bij 
deelname aan officiële door de provincie georganiseerde 
activiteiten, zoals Statenacademies, Statenleergangen en 
werkbezoeken;
-	Hiervoor structurele dekking te zoeken vanaf de begroting 
van 2022.
-	De uitkomsten van het onderzoek met financiële dekking te 
verwoorden in een Statenvoorstel en deze  bij de begroting 
2022 voor te leggen aan PS.

PvdD, PvdA, PVV Verbeek, L. Griffie 1-11-2021: Voor een onafhankelijk oordeel en advies zijn de onderzoeken 
zoals genoemd in deze motie en de motie "Twee burgerleden per fractie 
RvO artikel 5.4" (EMS23) gecombineerd uitgevraagd bij meerdere 
adviesbureaus. De ontvangen aanbiedingen worden in een eerstvolgende 
PC voorgelegd om tot een keuze te komen. De verwachting is dat de 
resultaten uit het onderzoek eind Q1 2022 beschikbaar zullen zijn, waarna 
eventuele besluitvorming voor PS wordt voorbereid.

EMS EMS25 2871115 10-11-2021 Ondersteuning aanpak energiearmoede
Verzoeken het college:
•	Te onderzoeken op welke manier ondersteuning gegeven kan 
worden aan de huishoudens met acute energie armoede;
•	Met een voorstel te komen hoe huishoudens” getroffen door 
energie armoede” het beste geholpen kunnen worden, zowel 
op korte termijn om de acute nood te ledigen  als op basis van 
lange termijn waarmee energie armoede structureel 
aangepakt kan worden;
•	Met de huidige energie exploitanten in Flevoland in gesprek te 
gaan, en terug te rapporteren aan PS  hoe deze exploitanten 
een (financiële) bijdrage kunnen leveren aan het terug dringen 
van energie armoede;
•	Te inventariseren bij gemeenten of zij m.b.t. de aanpak van 
energie armoede hulp nodig hebben van de provincie 
Flevoland; 
•	Om te kijken hoe er binnen de programmatische aanpak van 
de Metropoolregio Amsterdam op energiearmoede 
samengewerkt kan worden; 
•	Kennis te nemen van de ervaringen van andere provincies 
zoals Zuid Holland, Groningen en Gelderland, bij aanpak van 
energie armoede en te kijken waar mogelijkheden liggen 
samen op te trekken tegen energie armoede; 
•	M.b.t. bovenstaande punten, binnen afzienbare tijd, 
terugkoppeling te geven aan PS; 

50PLUS Fackeldey, J.A. S&B 07-02-2022: N.a.v. de motie en het amendement is de opdracht bij TNO 
uitgezet om hier onderzoek naar te doen en te komen met een voorstel 
voor inzet vanuit de provincie. 
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EMS EMS26 2871119 10-11-2021 Geef alle Flevolanders een voordelig tarief
Dragen het college op:
•	Te zorgen voor een gereduceerd toegangstarief voor alle 
Flevolanders buiten Almere, vergelijkbaar met het Almeerse 
tarief;
•	Als dekking eerst te zoeken naar sponsoring en bijdragen van 
derden, het eventueel resterende bedrag ten laste te brengen 
van ongeoormerkte deel van de brede bestemmingsreserve;

PvdD, D66, 
GroenLinks, 
PvdA, DENK

Appelman, J.N.J. GE

EMS EMS27 2965406 25-5-2022 De financiën van de provincie Flevoland in een notendop
Verzoeken het college:
Om in aanloop naar de provinciale verkiezingen 2023, de 
financiële stukken in een zodanige handzame, begrijpelijke, 
toegankelijke en leesbare versie te publiceren

PVV Hofstra, H.J.

EMS EMS28 Volgt 29-6-2022 Onderzoeken Pilots naar toekomstbestendig en vraaggericht 
OV aanbod
Dragen het college op:
•	Te onderzoeken welke pilots omtrent toekomstbestendige en 
vraaggerichte OV of andere oplossingen er in de gemeente Urk 
en de gemeente Dronten gestart kunnen worden ter 
vervanging van de afgeschaalde OV dienstregelingen tot aan 
het moment dat de nieuwe OV concessiehouder EBS eind 2023 
haar nieuwe OV dienstverlening start;
•	De kosten van dergelijke pilots of oplossingen in kaart te 
brengen en aan PS voor te leggen.

ChristenUnie, 
SGP, SP. D66, 
PvdD, 
GroenLinks, 
PVV, CDA

Reus, J. de

RND & 
EMS

I4 2452085 10-7-2019 Besluitvorming rondom nieuwe college
Spreken uit
1.Dat bij volgende verkiezingen en/of college-cq 
coalitietonderhandelingen de volledige Staten tijdig en met 
gepaste voorrang, als eerste geïnformeerd dienen te worden 
over relevante ontwikkelingen;
 2.Deze informatie aan de Staten tenminste betrekking heeft 
op de rapportage van de informateur(s) en formateur(s) en de 
voordracht van een nieuw college van GS;
3.Deze informatie ruim voorafgaand aan de perspresentatie(s) 
aan de Staten wordt verstrekt.

50PLUS n.v.t. Bestuur
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EMS I17 2513481 13-11-2019 Verdienmodel museum Almere
Verzoeken het college:
- om een verdienmodel van het museum Almere ter 
besluitvorming aan PS voor te leggen,
- om in het verdienmodel inzichtelijk te maken binnen welke 
termijn het museum Almere zonder subsidie de bedrijfsvoering 
voort kan zetten,
- om de ramingen van de bezoekersaantallen te laten toetsen 
door een onafhankelijk expert of onafhankelijke expertgroep

FvD Rijsberman, M.A. S&B 24-02-2020: Per 1 maart 2020 start de kwartiermaker Denise de Boer aan 
haar opdracht. We organiseren in het voorjaar een 
kennismakingsbijeenkomst met PS. PS is op de hoogte gesteld van de 
aanstelling kwartiermaker middels een mededeling, #2539092. 
20-04-2020: In bestuurlijk overleg Programmalijn 4 /Almere 2.0 is door 
wethouder en gedeputeerde ingestemd met het voorstel om de nieuwe 
kwartiermaker van het museum via een videoboodschap voor te stellen aan 
de staten. We hopen in mei/begin juni dit te kunnen inplannen aangezien 
fysieke kennismaking niet mogelijk is momenteel.
02-06-2020: Vorige week heeft kwartiermaker Denise de Boer zich via een 
mededeling aan de Staten met bijbehorende videoboodschap voorgesteld.
21-09-2020: Komt einde van het jaar in een beeldvormende ronde.
02-11-2020: Museum komt in de beeldvormende rond aan het einde van het 
jaar. Het verdienmodel komt aan de orde op het moment dat we aan 
investeringsbeslissingen voor het museum toekomen. 
08-02-2021: Geen wijzigingen.  
21-06-2021: voor wat betreft het verdienmodel zijn er geen wijzigingen. Dit 
staat gepland voor volgend jaar. Voor de zomer wordt PS geïnformeerd met 
een stand van zaken en zal de kwartiermaker in het najaar een presentatie 
geven over het museale concept.
18-10-2021: De businesscase staat in PS voor najaar 2022 gepland. Dan komt 
dit aan bod.
07-02-2022: Geen wijzigingen.

EMS B1 1249950 16-11-2011 Digitaal indienmogelijkheid moties en amendementen                                                                        
Spreken uit dat het wenselijk is tot een digitale indiening van 
moties en amendementen te komen en deze digitaal te kunnen 
ondertekenen en ondersteunen.

CDA Verbeek, L. Griffie Digitaal indienen: dit loopt als onderdeel van een pilot en zal in 2014 
definitief worden ingevoerd. Digitaal ondertekenen: hiervoor is de SGR 
afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. Deze staan niet stil en worden 
door de SGR bijgehouden en beoordeeld op toepasbaarheid. Invoering 
hangt mede af van gebruiksgemak. 12 nov 2018: In de mededeling 
"Digitalisering Statenwerk/ Aanbesteding AV middelen PS 2018" (LIS week 
46) bent u geinformeerd over de Stand van zaken. Digitale moties en 
amendementen zijn gebruiksklaar  bij aanvang van de nieuwe 
statenperiode. 2 sept: In implementatie van digitale moties en 
amendementen wordt in het 4de kwartaal verwacht. U ontvangt binnenkort 
een mededeling hierover. 6 nov. 2019: De technische ontwikkeling van de 
module Moties en Amendementen is vertraagd. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan een testversie, waarbij de griffie en enkele 
statenleden betrokken zullen worden. Afhankelijk hiervan, zal een planning 
voor ingebruikname worden afgegeven. Een Mededeling over de stand van 
zaken van het overkoepelende project Digitale Ondersteuning Statenwerk 
(DOS) is in voorbereiding.
27-10-2020: Naar aanleiding van de recente test door de griffie, is de griffie 
in overleg met de leverancier. Er zal nog dit jaar over de stand van zaken 
van het bredere project "Digitale ondersteuning Staten" bij Mededeling aan 
de Staten worden gerapporteerd. 
02-02-2020: De toegezegde mededeling (zie hiervoor) wordt alsnog 
opgesteld.

04-02-2015: handhaven; 
05.07.2017 Handhaven. Griffier heeft 
toelichting gegeven. 
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Lijst van Moties
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Nr Registratie-
nr.

Datum Onderwerp + Dictum Door: Portefeuille-
houder
Nieuw

Naam 
afdeling

Planning/ Stand van zaken Advies 
portefeuille-

houder

Advies Commissie

EMS B19 2324745 17-10-2018 Aansluiten bij convenant Nedersaksisch als erkende 
Streektaal
Verzoeken het college: 
om te onderzoeken of de provincie Flevoland kan aanhaken bij 
het genomede convenant, en op welke wijze er invulling aan 
kan worden gegeven en PS op korte termijn op de hoogte te 
stellen van de mogelijkheden hiervoor.

CDA e.a. Rijsberman, M.A. S&B 12-11-2018: Wordt ambtelijk opgepakt.
06-05-2019: Onderzocht wordt hoe de verschillende partijen invulling 
kunnen gaan geven aan de inspanningsverplichting om het Nedersaksisch 
te bevorderen. 
19-08-2019: Geen wijzigingen.
18-11-2019: Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn en welke 
inspanningsverplichtingen dit (mogleijk) meebrengt. 
24-02-2020: Samen met de gemeente Urk is een verzoek gedaan aan de 
samenwerkende partijen tot ondertekening.
20-04-2020: Geen wijzigingen.
02-06-2020: Er is een gesprek geweest met Gemeente Urk, Gemeente 
Wesstellingwerf en Provincie Overijssel. Naar aanleiding van dit gesprek 
beraadt gemeente Urk zich of ondertekening mede door de provincie 
wenselijk is. Zij neemt verder initiatief tot ondertekening door gemeente 
en/of Provincie.
21-09-2020: Er is contact geweest met de Gemeente Urk. Er is vanuit 
gemeente Urk draagvlak.De ambtenaar van gemeente Urk pakt dit op. 
02-11-2020: Geen wijzigingen.
08-02-2021: Geen wijzigingen.
21-06-2021: Geen wijzigingen.
18-10-2021: De gemeente Urk heeft een formeel verzoek gedaan aan de 
convenant partijen om aan te sluiten bij het convenant Nedersaksisch. 
Wanneer dit verzoek wordt gehonoreerd, kan de provincie ook stappen 
ondernemen om aan te sluiten bij het convenant.
07-02-2022: Gemeente Urk is in voorbereiding formeel aan te sluiten bij het 
convenant. Een mededeling om uw Staten te informeren over de stappen 
die de provincie neemt, volgt.
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