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Aanwezig: 
Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)  
Statengriffier: Mevrouw A. Kost  
JA21: de heer J.H.N. Beenen, de heer C.J. Kok, mevrouw S. de Lely (tot 19.00 uur), de heer E.P.E. Raap, 
de heer G.J.C. Ransijn en de heer J.P. Thomassen. VVD: de heer F.A. Achtien, de heer J.J. de Haan, 
mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen, mevrouw E.T.M. Müller-Klijn, mevrouw M. Smeels-Zechner (tot 21.43 
uur) en de heer J.H. van Ulsen. PVV: de heer W. Boutkan, de heer J.M. Keuter en de heer C.A. Jansen. 
CDA: de heer R.J.H. Claessens, de heer W.H.A. Klink en de heer J. van Slooten. PvdA: de heer W. de 
Jager en de heer A. Nessar. GroenLinks: de heer M.A. Minnema, mevrouw C. Straatsma en de heer 
S.V. Vrouwenvelder. ChristenUnie: mevrouw H. van Keulen-Nentjes, de heer L. Schenk en de heer C. 
van Veluwen. SP: de heer W.F. Mulckhuijse en mevrouw M. Müller (afwezig van 16.25 tot 19.22 uur). 
D66: mevrouw Y.B. den Boer en de heer T.A. Smetsers. PvdD: mevrouw S. Kers en de heer C.A. Kielen. 
SGP: de heer J.N. Simonse. 50PLUS: de heer M.G.J.H. van Rooij. Fractie Van den Berg: de heer C.H.W. 
van den Berg. GroenRood: de heer H. Ismaili Alaoui. 
 
Voorts aanwezig de leden van het college van GS: 
De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer M.A. Rijsberman (D66), de heer H.J. Hofstra (ChristenUnie), de 
heer J.A. Fackeldey (PvdA), de heer J. de Reus (VVD) en mevrouw G. van Gaal (GroenLinks). 
 
Afwezig met kennisgeving:  
De heer P.A. Van der Starre (fractie Van der Starre), mevrouw M. Dubois (PvdA), de heer M.A. Khedoe 
(DENK) en de heer A.K. De Lange (FvD).  
 

 Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. 

 
 Vaststellen agenda 

 Benoemingen: toelating en benoemingen 
Bij agendapunt 4 ‘benoemingen’ behandelen we de toelating van de heer 
Jansen (PVV) tot tijdelijk lid van Provinciale Staten. Hij vervangt mevrouw 
Joosse wegens ziekte. De voorzitter wenst mevrouw Joosse veel sterkte. 
 
De Voorzitter stelt voor deze toelating bij acclamatie te doen.

 
De vergadering 

gaat daarmee akkoord.
 

 
Geheimhouding 
Bij agendapunt 5 geheimhouding staat de bekrachtiging van de 
geheimhouding op de grondwaardeberekening Bataviawerf op de agenda. Het 
Statenvoorstel wordt in twee termijnen behandeld. 
 
Vragenhalfuurtje 
De voorzitter heeft zeven aanmeldingen voor mondelinge vragen: 
Stikstof: hierover hebben de facties van JA21 en de PVV vragen 
Varend Ontgassen: hierover hebben de PVV, JA21 en de PvdD vragen 
Habitattype N2000: hierover heeft de VVD vragen 
Uitgaven fonds verstedelijking: hierover heeft 50PLUS vragen 
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De voorzitter stelt voor het laatst genoemde onderwerp van 50PLUS bij dit 
agendapunt als eerste te behandelen omdat gedeputeerde De Reus nog een 
andere vergadering heeft. 
  
Alle vragen worden geagendeerd bij agendapunt 6. 
 
Hamerstukken 
Er zijn vier hamerstukken bij agendapunt 9.  
De fractie van de PVV geeft aan agendapunt 9c: ‘verbouwing provinciehuis fase 
2: inrichtingsprincipes voor het ontwerp’ te willen agenderen als bespreekstuk 
in verband met het indienen van een amendement. Dit onderwerp wordt 
derhalve geagendeerd als bespreekstuk 10c.  
 
Agendapunt 10a: doorontwikkeling Batavialand 
Bij de vergaderstukken is een nieuwe versie van het Statenvoorstel 
gepubliceerd. In het dictum van het Statenvoorstel, werd per abuis verwezen 
naar beslispunt 3. Dit moet beslispunt 4 zijn.  
 
Moties vreemd 
De fractie van de PVV wenst een motie vreemd in te dienen:  ‘Nee tegen 
Kunstmuseum M’ en leest het dictum voor. De VVD fractie heeft vragen bij de 
urgentie van deze motie. 
 
Het ordevoorstel voor het toevoegen van deze motie vreemd wordt met ruime 
meerderheid aangenomen. De motie vreemd wordt geagendeerd bij 
agendapunt 11. 
 
De fracties GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66 en CDA wensen een motie 
vreemd in te dienen: ‘Aanvulling Oekraïne Noodfonds’. Het dictum wordt 
voorgelezen. De moties worden geagendeerd bij agendapunt 11. 

Besluit Conform 
 

 Mededelingen 
Geen 

 
 Benoemingen 

Ontwerpbesluit: 
voordracht 

1. De heer C.A. Jansen (PVV) toe te laten als plaatsvervangend lid van 
Provinciale Staten vanwege het tijdelijk ontslag wegens ziekte van 
Statenlid mevrouw I.B. Joosse; 

2. Het eerdere besluit van 9 november 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te handhaven 
en voor de fractie PVV te doen luiden: de heer C.A. Jansen en 
mevrouw B. Goeman; 

3. Het eerdere besluit van 9 november 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te handhaven en 
voor de fractie PVV te doen luiden: de heer W. Boutkan en de heer 
J.M. Keuter; 

4. Het eerdere besluit van 9 november 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en 
voor de fractie ChristenUnie te doen luiden: mevrouw H. van Keulen-
Nentjes; 

5. Het eerdere besluit van 9 november 2022 tot samenstelling van de 
Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid te wijzigen en 
voor de fractie ChristenUnie te doen luiden: de heer L. Schenk en de 
heer C. van Veluwen; 
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Advies 
commissie 
geloofsbrieven 

De commissie voor de geloofsbrieven adviseert bij monde van mevrouw 
E.T.M. Müller, voorzitter van de commissie, de heer Jansen toe te laten als 
Statenlid. 

Besluit Conform 
 

 Geheimhouding 
a. Dictum 1. De door Gedeputeerde Staten bij besluit van 13 december 2022 

opgelegde geheimhouding op de aan Provinciale Staten overlegde 
stukken te bekrachtigen met de titel: 
a. Geheime notitie grondoverdracht Bataviawerf (# 3051764) 

2. De geheimhouding op te leggen voor een bepaalde duur, namelijk 
tot 1 januari 2028. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 36 
Besluit Aangenomen met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
Stemverklaringen -- 

 
 Vragenhalfuurtje 

Onderwerp 1 50PLUS – Uitgaven fonds Verstedelijking 
Beantwoording Portefeuillehouder De Reus 
Toezegging -- 
 
Motie 3 50PLUS – Meer grip op Fonds Verstedelijking Almere 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig  35 (mevrouw M. Müller (SP) is tijdelijk afwezig) 
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 23 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (tegen) 

 
Onderwerp 2 JA21 - Recente publicaties aangaande de vermeende stikstofdeal met 

Schiphol en de activiteiten in het IPO m.b.t. stikstof en beleid ten aanzien 
van kooprechten stikstof 

Beantwoording Portefeuillehouder Hofstra 
Toezegging -- 
 
Motie 4 JA21 – Het gelijkwaardigheidsprincipe hanteren voor de handel in 

stikstofrechten 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig  35 (mevrouw M. Müller (SP) is tijdelijk afwezig) 
Besluit Verworpen met 12 stemmen voor en 23 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen), VVD (tegen), PvdD (tegen), CDA (tegen) 
 
Motie 5 JA21 – Geen marktmacht kopers groep stikstofrechten 
Toezegging -- 
Aantal aanwezig  35 (mevrouw M. Müller (SP) is tijdelijk afwezig) 
Besluit Verworpen met 14 stemmen voor en 21 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenLinks (tegen), VVD (tegen), PvdD (voor), CDA (tegen) 

 
Onderwerp 3 PVV - Stikstof n.a.v. recent interview gedeputeerde bij Omroep Flevoland (in 

het bijzonder stikstofkaart minister Van der Wal, Aerius model ) 
Beantwoording Portefeuillehouder Hofstra 
Toezegging -- 

 
 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/25-januari/15:30/Geheimhouding
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/25-januari/15:30/Vragenhalfuurtje
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/25-januari/15:30/Vragenhalfuurtje
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/25-januari/15:30/Vragenhalfuurtje
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Onderwerp 4 PVV – Varend ontgassen 
Beantwoording Portefeuillehouder Van Gaal 
Toezegging Gedeputeerde Van Gaal zegt toe intern navraag te doen over de Flevolandse  

situatie en de afspraken met de Inspectie Leefbaarheid en Transport m.b.t. 
het toezicht op de Flevolandse wateren en PS actief op de hoogte te houden. 

 
Onderwerp 5 JA21 – Varend ontgassen 
Beantwoording Portefeuillehouder Van Gaal 
Toezegging -- 

 
Onderwerp 6 PvdD – Varend ontgassen 
Beantwoording Portefeuillehouder van Gaal 
Toezegging Gedeputeerde Van Gaal zegt toe met een mededeling te komen waarin wordt 

uitgelegd welke mogelijkheden de pilots kennen, hoe de handhaving door de 
provincies wordt toegepast en over het inwerking stellen van de eerste vijf 
ontgassingsinstallaties en wie nu wat doet (rollen) en waarvoor betaalt.  

 
Onderwerp 7 VVD – Extra toegevoegde habitat typen (Veegbesluit van 25 november 2022, nr. 

29279 Staatscourant) 
Beantwoording Portefeuillehouder Hofstra 
Toezegging Gedeputeerde Hofstra zegt toe de informatie over het Veegbesluit van 

november 2022 (Bekendmaking wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden 
vanwege aanwezige waarden)  en de betekenis voor Flevoland daarvan 
actiever te communiceren op de website van de provincie. 

 
 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 25 januari 2023 

Besluit Conform 
 

8.   Vaststellen besluitenlijsten  
a. Besluitenlijst Integrale beeldvormende sessie 30 november 2022 Conform 
b. Besluitenlijst Provinciale Staten 14 december 2022 Conform 

 
9.   Hamerstukken 
a.  Rekenkameronderzoek Fietsbeleid 
Dictum 1.Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek “Fietsbeleid”;  

2.Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten op het 
onderzoek (zie bijlage 4); 
3.De zeven aanbevelingen vast te stellen en Gedeputeerde Staten op te 
dragen uitvoering te geven aan deze aanbevelingen: 

a. Concretiseert de te behalen prestaties en formuleer deze 
meetbaar, zodat nagegaan kan worden of de prestaties worden 
behaald; 

b. Formuleer streefwaarden voor de indicatoren om te kunnen 
beoordelen in welke mate de beoogde doelen (en prestaties) 
worden bereikt: 

c. Stel een financieel overzicht op met de looptijden van de 
(bekende) structurele en incidentele middelen voor de fiets, zodat 
inzichtelijk is wat tot wanneer beschikbaar is en wanneer 
eventuele nieuwe middelen nodig zijn om de doelen te behalen; 

d. Stel samen met de betrokken partijen jaarlijks een 
voortgangsoverzicht per snelfietsroute op; 

e. Leg ervaringen vast en documenteer gevonden oplossingen van 
obstakels bij de realisatie van de snelfietsroute en hoogwaardige 
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fietsroutes, zodat soortgelijke obstakels in de toekomst sneller 
kunnen worden opgelost; 

f. Laat het voorziene fietsnetwerk door de provincie en alle 
gemeenten vaststellen om discussies rondom financiën te 
voorkomen als de provincie bij de ene gemeente meer bijdraagt 
dan bij de andere gemeente; 

g. Ga op basis van de provincievergelijking na hoe van andere 
provincies geleerd kan worden bij het oplossen van obstakels bij 
de realisatie van snelfietsroutes. 

4.De monitoring van de aanbevelingen jaarlijks bij het statenvoorstel over de 
Jaarstukken ter kennisname aan te bieden. 

Besluit Conform 
 
b. Vaststelling ontwerp Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 
Dictum 1. a. de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 in ontwerp vast te 

stellen; 
b. het ontwerp vrij te geven voor inspraak. 

Besluit Conform 
 
c. Wensen en opvattingen bij AEF rapport naar een slagvaardiger IPO 
Dictum 1.Kennis te nemen van het conceptrapport ‘Naar meer slagvaardigheid’, een 

advies opgesteld door Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het IPO-
bestuur; 
2.Aan de IPO AV leden te verzoeken aan het IPO bestuur de volgende wensen 
en opvattingen mee te geven in de eerstvolgende Algemene Vergadering van 
het IPO:  

a. Een projectmatige implementatie van scenario nul (gedrag)en 
scenario één (organisatie) en het gelijktijdig verkennen en 
uitwerken van mogelijkheden voor scenario 2 (aanpassen 
verenigingsstructuur) en 3 (loslaten verenigingsstructuur) en deze 
opnieuw aan de Staten voor te leggen; 

b. De aanbevelingen (no regret maatregelen)  te onderschrijven die 
betrekking hebben op: 
1. de werkwijze van het bestuur en de bestuurlijke commissies; 
2. de werkwijze van de Algemene Vergadering en de betrokkenheid 
van Statenleden; 
3. het management van de vereniging.  

3.Aan het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken in te brengen in het 
IPO bestuur:  

a. de hiervoor geformuleerde wensen en opvattingen van Provinciale 
Staten; 

b. wat betreft het onderdeel ‘Bestuur’ uit het onderzoeksrapport 
(advies 19) inzake de ‘maatregelen organisatie’ dat niet wordt 
ingestemd met het instellen van een kernbestuur;  

c. dat niet wordt ingestemd met het op voorhand vastleggen van het 
aantal in te stellen commissies (advies 21), maar dit af te laten 
hangen van de bestuurlijke wensen aan het begin van de 
bestuursperiode; 

d. dat niet wordt ingestemd met de aanstelling van onafhankelijke 
voorzitters van de BAC’s (advies 22), maar dit over te laten aan het 
IPO bestuur.  

Besluit Conform 
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10.   Bespreekstukken 
a. Doorontwikkeling Batavialand  
Dictum 1.Kennis te nemen van het Plan van Aanpak doorontwikkeling Batavialand, 

d.d. 17 februari 2022, de intentieovereenkomst doorontwikkeling Erfgoedpark 
Batavialand, 10 mei 2022 en de Businesscase doorontwikkeling Batavialand 
tot NSD, 26 augustus 2022; 
2.De doorontwikkeling van Batavialand te onderschrijven en daar uitvoering 
aan te geven met de navolgende beslispunten: 
3.Een investeringsbudget van € 2,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de 
provinciale investeringen in het entreegebouw en de publieksfuncties 
conform beslispunt 4; 
4.Voor de investering in het depot- en het entreegebouw: 

• een taakstellend investeringskrediet van € 7,94 miljoen te 
verlenen, onder voorwaarde van het beschikbaar stellen van 
een bijdrage van € 5,64 miljoen door OCW (depotgebouw); 

• een nieuwe egalisatiereserve ‘afschrijvingslasten 
Batavialand’ in te stellen voor de dekking van de 
kapitaallasten van het entreegebouw en daarin € 2,3 miljoen 
te storten ten laste van: 
a. het oormerk ‘Batavialand’ binnen de Brede 

Bestemmingsreserve voor € 2,0 miljoen; 
b. het oormerk ‘Batavialand’ binnen de stelpost nieuw 

beleid in 2022 voor € 0,3 miljoen te verwerken via de 
resultaatbestemming 2022; 

5.De begrotingspost Batavialand vanaf 2023 structureel met € 0,3 miljoen te 
verhogen voor het versterken van de publieksfuncties; 
6.De verplaatsing van de Bataviawerf, door Batavialand, te dekken uit nog te 
realiseren opbrengsten van de grondverkoop, onder voorwaarde van een 
akkoord over de grondoverdracht door gemeente Lelystad aan de provincie 
Flevoland; 
7.Voor eventuele aanvullende risico’s het oormerk ‘Batavialand’ binnen de 
Brede bestemmingsreserve met € 1 miljoen te verhogen ten laste van het 
ongeoormerkte deel;  
8.Voor het project ‘Batavia op het land’ binnen de Brede 
Bestemmingsreserve € 0,2 miljoen toe te voegen aan het oormerk 
‘Batavialand’ ten laste van het ongeoormerkte deel en GS daarvoor te 
mandateren; 
9.De 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. 

Toezegging Gedeputeerde Rijsberman zegt toe om halfjaarlijks in de P&C cyclus over de 
voortgang van de doorontwikkeling van Batavialand te rapporteren. 

 
Amendement A VVD, 50PLUS, ChristenUnie – Doorontwikkeling Batavialand 
Dictum x te vervangen door 

3. Een éénmalig investeringsbudget van maximaal € 2,3 miljoen beschikbaar 
te stellen voor de provinciale investeringen in het entree gebouw en de 
publieksfuncties conform beslispunt 4;  
7. Voor eventueel aanvullende risico’s het oormerk ‘Batavialand’ binnen de 
Brede bestemmingsreserve maximaal met € 1 miljoen te verhogen ten laste 
van het ongeoormerkte deel;  
8. Voor het project ‘Batavia op het land’ binnen de Brede 
bestemmingsreserve maximaal € 0,2 miljoen toe te voegen aan het oormerk 
‘Batavialand’ ten laste van het ongeoormerkte deel en GS daarvoor te 
mandateren; 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  35  
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Besluit Aangenomen met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (voor), D66 (voor), PvdD (tegen) 
Stemming incl. aangenomen amendement 
Aantal aanwezig 
per stemming 

35 (Statenlid mevrouw S. De Lely is tijdelijk afwezig) 

Besluit Aangenomen met 35 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen GroenLinks (voor), ChristenUnie (voor), PvdA (voor), 50PLUS (voor), D66 (voor), 

PvdD (voor), CDA (voor), PVV (voor) 
 

b. Visie ‘politiek aan het roer’ 
Dictum 1.De uitgangspunten van het visiedocument ‘politiek aan het roer’ te 

onderschrijven, verwoord onder de opgaven en randvoorwaarden: 
a) kaderstellend met een Flevolandse agenda 
b) volksvertegenwoordigend vanuit burgerperspectief 
c) sturend gedurende de opgave 
d) regiopolitiek op de Flevolandse agenda 
e) van toeval naar orde 
f) de agendabepalende staten 
g) gezag door transparantie 
h) strategisch adviseren 
i) nieuwe mensen, nieuwe regels 
j) samen uit, samen thuis 

2.De uitgangspunten te benutten als instrument voor onderlinge gesprekken 
over politiek in Flevoland en de daartoe benodigde randvoorwaarden. 
3.De griffier te verzoeken om - in overleg met de werkgeverscommissie - dit 
gesprek te faciliteren en de Staten en het seniorenconvent daarover 
periodiek te informeren. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig 
per stemming 

35 

Besluit Aangenomen met 34 stemmen voor en 1 stem tegen 
Stemverklaringen -- 

 
c. Verbouwing provinciehuis fase 2: Inrichtingsprincipes voor het ontwerp 
Dictum 1. Kennis te nemen van de resultaten uit de ateliersessies gehouden 

met Provinciale staten met betrekking tot de verbouwing fase 2. 
2. De in de ateliersessies onderkende thema's: hospitality, ruimte, 

openbaarheid van bestuur, circulaire en energieneutrale provincie, 
vast te stellen als kaders voor verdere ontwikkeling van de 
inrichtingsprincipes. 

3. Naast de in de ateliersessies onderkende thema’s, de inrichting van 
de buitenruimte als thema mee te nemen op verzoek van 
Gedeputeerde staten. 

4. Deze thema's als inrichtingsprincipes mee te geven aan de architect 
als input voor het ontwerp van de begane grond, inclusief Statenzaal, 
het restaurant en het werkgebied van de griffie.  

Toezegging -- 
 
Amendement B PVV – opnemen veiligheid als beslispunt in verbouwing provinciehuis fase 2 
Dictum Toe te voegen:  

5. Veiligheid tijdens commissievergaderingen en Statenvergaderingen 
zodanig vorm te geven dat het geen verslechtering en het liefste een 
verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. 

Toezegging -- 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/25-januari/15:30/Doorontwikkeling-Batavialand
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/25-januari/15:30/Doorontwikkeling-Batavialand
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/25-januari/15:30/Visie-politiek-aan-het-roer
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Aantal aanwezig  35 
Besluit Aangenomen met 35 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (voor) 
Stemming incl. aangenomen amendement 
Aantal aanwezig 
per stemming 

35 

Besluit Aangenomen met 35 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
Stemverklaringen PvdA (voor) 

 
11.   Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 
Motie 1 PVV - Nee tegen Kunstmuseum M 

Stemming Naar aanleiding van een ordevoorstel van de ChristenUnie, wordt de motie 
ingetrokken en het onderwerp geagendeerd in de Statencommissie. 

 
Motie 2 GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, CDA - Aanvulling Oekraïne Noodfonds 
Dictum Dragen het college op: 

Een bedrag van 500.000 euro vrij te maken uit de ongeoormerkte ruimte 
binnen de Brede bestemmingsreserve om het Oekraïne Noodfonds aan te 
vullen. 

Toezegging -- 
Aantal aanwezig  34 (Statenlid mevrouw Smeels-Zechner (VVD) is afwezig) 
Besluit Aangenomen met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
Stemverklaringen PVV (stemt verdeeld), VVD (voor), GroenRood (voor),  PvdD (voor), SP (voor), 

JA21 (stemt verdeeld), 50PLUS (voor), GroenLinks (voor) 
 

12. Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.  

 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 22 februari 2023.  
Statengriffier, Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
mr. A. Kost L. Verbeek 
 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.  
U kunt alle informatie raadplegen op:  
Provinciale Staten 25 januari 2023 15:30:00, Provincie Flevoland 
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